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Nadat de Hoogleeraar M. Siegenbeek, in het voorberigt zijner uitmuntende Verhandeling over de Nederduitsche spelling, het noodige ten aanzien van den aan mij
opgedragen last, tot het vervaardigen eener Nederduitsche spraakkunst, gezegd
heeft, kan ik hier volstaan met den Lezer derwaarts te wijzen, alwaar hij een volledig
verslag desaangaande zal vinden. Alleenlijk moet ik berigten, dat ik, mijne task atewerkt hebbende, dezelve onder het oog van vier onzer beroemste Hoogleeraren heb
gebragt, zijnde de Heeren M. Tydeman, A. Kluit en M. Siegenbeek, als gelastigden
van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, en J. H. Van der Palm, als lid
van den Raad van binnenlandsche zaken ; ten erode daarop hunne aanmerkingen te
molten ontvangen. En deze Heeren hebben zich wel willen leenen, om mijn werk te
toetsen, te beoordeelen, en mij hunne bedenkingen op hetzelve, zoo in geschrift, als
bij monde, mede te deelen ; waarvoor ik hun, hier openlijk, mijnen dank betuige,
terwijl ik de aangename gewaarwording niet kan verbergen, Welke ik daarover gevoel, dat deze, gelijk in andere wetenschappen, zoo ook in het vak der Nederduitsche
taalkunde wijd beroemde mannen mijnen arbeid met hunne goedkeuring vereerd
hebben.
De hooggeleerde Heeren M. Tydeman, A Kluit en M. Siegenbeek, door de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde benoemd, om mijne spraakkunst te onderzoeken en te beoordeelen, deden der gemelde Maatschappij het volgende berigt
« Weledele heeren /.1

De ondergeteekenden, op uwen last hebbende gelezen de Nederduitsche spraak. kunst van ons waardig medelid, den Heer P. Weiland, hebben de eer en het
genoegen, aan UwelEd. bij dezen verslag te doen, dat zij bevonden hebben, dat
dezelve, in eene geschikte orde, bevat alle de noodige gronden en regelen eener
volledige spraakunst voor onze landgenooten, overeenkomstig met de regelmaat der
. taal, zoo als dezelve door de beste taalkenners, en bijzonder door den grooten Lam. bert Hermansz. Ten Kate, in zijn onsterfelijk werk, genoemd Aanleiding tot de
kennisse van het verhevene Deel der Nederduitsche Sprake, opgedolven en aan» gedrongen is : weshalve zij de voorschrevene spraakkunst van den Heer P. Weiland
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met ruimte aanprijzen, als de volledigste en beste, Welke tot hiertoe het Licht ziet ;
en Beene zwarigheid maker, om aan deze Vergadering te raden, de regelen, in
» dezelve spraakkunst voorgesteld, aan te nemen, goed te keuren en te volgen. 0
X Leiden, den 6 Julij 1805.
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(Was geteekend) N. TYDENAN, A. KLUIT, N. SIEGENBEEK. n
0 Besluit.

» De Maandelijksche Vergadering vereenigde zich, na dankbetuiging aan hare
)) Gelastigden voor de genomene 'Docile, voor zoo veel Naar aangaat, met het uitge,, bragte verslag. »
Op het verslag van de Gelastigden der Bataafsche Maatschappij van taal- en dichtkunde, tot hetzelfde einde benoemd, werd door Bestuurderen dezer Maatschappij het
volgende besluit genomen
}) UITTR.EKSEL uit de handelingen van het Bureau van bestuur der
» Bataafsche Maatschappij van taal en dichtkunde.
» Wijders is ingekomen het go,edkeurend verslag der Gelastigden onzer Maatschappij,
X de Heeren Y. Van Hamelsveld en J. H. Cijfveer, als benoemd door de Amsterdamsche en Rotterdamsche Afdeeling, om de Nederduitsche spraakkunst van ons
» medelid, den Heer P. Weiland, te onderzoeken en te beoordeelen, terwij1 het gun» stige berigt van den Hoogleeraar M. Siegenbeek, als daartoe door de Leidsche
» Afdeeling benoemd, uit het verslag der Gelastigden van de maatschappij der
X Nederlandsche Letterkunde gebleken is. En hierop is besloten , de Nederduitsche
» spraakkunst van den Heer P. Weiland volkomen goed te keuren, de daarin voorge» dragene regelen van spelling en woordvoeging aan te nemen, en deze spraakkunst
voor een werk der Bataafsche Maatschappij van taal- en dichtkunde te erkennen,
N order dankzegging aan den Heer Weiland, voor den arbeid en de vlijt aan het
* vervaardigen dezer spraakkunst besteed, en dus voor het loffelijk volvoeren van den
» last, aan hem opgedragen.
Op last der Bataafsche Maatschappij van taal- en dichtkunde,
II

71 H. TOLLENS, C. Z.,

» Algemeene Secretaris.
gevolge een besluit van het staatsbewind van den
ikhet volgende
In

18den

n

December 1804, ontving

» EXTRACT van het register der besluiten van den 11.aad van binnen» landsche zaken der Bataafsche republiek.
Donderdag 27 Decemb. 1804.
» Is gelezen een besluit van het Staatsbewind van den 18den December 1804, No.
x 35 enz. En is wijders gehoord de ouverture van den burger J. H.Van der Palm, dat
» de Nederduitsche spraakkunst van den Burger P. Weiland , door denzelven geheel
» gezuiverd, en gereed was. om ter drukperse verzonden te worden.
» Waarop gedelibereerd zijnde is geresolveerd
D

»

I °.

Copie enz.

9 50. Den Burger P. Weiland, met toezending van copie authentiek van het eerste,
9 tweede, vierde en vijfde lid van des Staatsbewinds meer gemeld besluit van deszelfs
9 ter dezer take genomen dispositien te informeren, met verzoek, om te zorgen dat de
9 door hem vervaardigde Nederduitsche spraakkunst, overeenkomstig de gronden
9 der spelling, gelegd in de Verhandeling van den Hoogleeraar M. Siegenbeek, op het
n naauwkeurigste worde gedrukt.
9 6°. Den Burger J. H. Van der palm enz.
9 7°. Den Secretaris enz.
9 En zal extract dezes van het vijfde en zesde lid, met de daarbij vermelde copie aan
9 den Predikant P.Weiland worden ter hand gesteld, tot deszelfs informatie en narigt.
9 Accordeert met voorschreven register , voor zoo veel het
9 geextraheerde aangaat. 9
WENCKEBACII.

fader het volvoeren van dezen last, namelijk het doen drukken mijner Nederduitsche spraakkunst, werd de Raad van binnenlandsche zaken door eenen Secretaris
van Staat voor binnenlandsche zaken, in den persoon van den weledelen Heer H. Van
Stralen, vervangen, waarom ik de afgedrukte bladen van mijn werk den genoemden
Secretaris van Staat toezond, met herinnering van de bij het Staatsbewind en den
Raad van binnenlandsche zaken omtrent gemelde spraakkunst genomene besluiten, en
met aanbeveling van dezelve aan den Heer Secretaris van Staat, ten erode bij het
Staatsbestuur te bewerken, dat hetzelfde besluit ten aanzien van de invoering mijner
Nederduitsche spraakkunst mogt genomen worden, hetwelk in opzigt tot de Verhandeling over de Nederduitsche spelling van den Hoogleeraar M. Siegenbeek,
door het Staatsbevvindgenomen geweest is. En hierop ontving ik de volgende besluiten.
9 EXTRACT uit het Register der Staatsbesluiten van de Bataafsche Republiek.
» Vrijdag den 30 iiugustus 1806.
9 Gelezen eene Missive van den Secretaris van Staat voor de binnenlandsche zaken
van den 26 dezer maand, N°. 36/6, daarbij inzendende de afgedrukte bladen der ver,t handeling over de Nederduitsche spraakkunst, vervaardigd door P. Weiland, naar
n aanleiding en op grond der verhandeling over de Nederduitsche spelling van den
9 Hoogleeraar M. Siegenbeek, in naam en op last van het Staatsbewind der Bataafsche
Republiek, ten gevolge van deszelfs besluit van den 18 den December 1804, N°. 35,
uitgegeven, is besloten
9 1°. Dat het voorschreven werk zal worden uitgegeven, order den titel van
Nederduitsche spraakkunst, door P. Weiland, uitgegeven in naam en op last
), van het Staatsbestuur der Bataafsche Republiek.
9 2°. Dat de taalkundige grondstellingen, daarbij aangeprezen, taller worden aangenomen en gevolgd in alle gedrukte stukken, Welke door de staatssecretarij en de
9 Bureaux van alle Nationale Departementen, ondergeschikt aan het staatsbestuur,
worden uitgegeven ; met uitnoodiging tevens aan de Vergadering van Hun Hoogmogender, de Nationale Rekenkamer, het Nationaal Geregtshof, de respective Depar9 tementale en Landschaps-Besturen, mitsgaders de Rader van finantien in de
), onderscheidene Departementen en het Landschap Drenthe , om de voorschreven
9 spraakkunst in hunne Bureaux insgelijks te introduceren en te doen navolgen.
9 3°. Dat enz.
3>
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46 . Dat de regels en gronden van taalkunde, bij deze Nederduitsche spraakkunst
vastgesteld, zullen worden gevolgd in alle onderwijsboeken,welke van 's Lands wege
ten dienste der scholen zullen worden uitgegeven, met aanschrijving aan alle Schoolopzieners, om hunne beste pogingen aan te wenden, ten einde dezelve regels en
gronden alom in de scholen worden geadopteerd.
» En zal enz.
» Accordeert met voors. Register.
» (Was geteekend) C. G. HULTMAN. »
3,

3)

» Accordeert met deszelfs Origineel.
» WENCKEBACH. »

1)

9

3)
3)
3)
3)

» EXTRACT uit het Verbaal van het verhandelde bij den Secretaris van Staat voor
de Binnenlandsche taken der Bataafsche Republiek.
» Woensdag 4 September 1805.
» Ontvangen een Extract uit het Register der Staatsbesluiten van den 30 gten Augustus jongstleden, N°. 9, genomen op de missive van den Secretaris van Staat van den
26sten bevorens, N. 36 /61 en dien ten gevolge houdende de navolgende bepalingen
» 1°. Dat de, naar aanleiding en op grond der Verhandeling over de Nederduitsche
spelling van den Hoogleeraar M. Siegenbeek, door P. Weiland vervaardigde Verhandeling over de Nederduitsche spraakkunst, zal worden uitgegeven, onder den titel
van Nederduitsche spraakkunst, door P. Weiland, uitgegeven in naam en op
last van het Staatsbestuur der Bataafsche Republiek.
» 26 . Dat enz.
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3)
3)

Is besloten
» 4°. Dat copie authentiek van het eerste, tweede en vierde lid van voorschreven
besluit zal worden gezonden, gelijk geschiedt bij dezen, aan P. Weiland, ten einde
te zorgen, dat hetzelve besluit in de voorrede zijner Verhandeling over de Nederduitsche spraakkunst worde afgedrukt.
n 2°. Den enz.
En zal, benevens het daarbij vermelde afschrift, extract dezes, voor zoo veel
aangaat het eerste lid, vvorden gezonden aan P. Weiland, te Rotterdam, tot
informatie en narigt.
n Accordeert met voorschreven Verbaal.
3,

3)
3)

» WENCKEBACH. »

Voor het overige moet ik hier berigten, dat ik, ter zamenstelling dezer spraakkunst,
van dezelfde bouwstof gebruik gemaakt heb, Welke ik in het voorberigt van het eerste
deel van mijn Nederduitsch taalkundig Woordenboek heb aangewezen, en inzonderheid van de schriften van Duitschlands grooten Taalleeraar J. C. Adelung en onzen
onsterfelijken L. Hermansz. Ten Kate.
Dat nu deze mijne spraakkunst het doel moog treffen, hetwelk ik mij, onder het
vervaardigen van dezelve, heb voorgesteld, namelijk eene regelmatige beoefening en
grondige kennis onzer schoone moedertaal ! dit is mijn hartelijke wensch.
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S. 1.

Het middel, waarvan wij ons bedienen,
om anderen van onze voorstellingen en
gewaarwordingen to onderrigten, bestaat in
zekere teekenen, welke zigtbaar en hoorbaar
zijn, en even daarom uiterlijke leekenen
heeten. Deze uiterlijke aanduiding van onze
voorstellingen en gewaarwordingen noemen
wij taal.
S. 2.
En daar er verscheidene uiterlijke aanduidingen van onze voorstellingen en gewaarwordingen zijn, zoo moeten er ook
verscheidene soorten van talen wezen. Wij
kunnen, namelijk, deze aanduidingen of
teekenen, door geluiden, oogwenken en
gebaren, of ook door woorden geven. De
eerste soort van mededeeling noemen wij de
taal des ere elders geluids en der gebaren, de andere de taal der woorden, of
woordentaal. En deze komt bier alleen in
aanmerking.
5. 5.
Deze woordentaal is niet op de gansche
aarde dezelfde. De geregelde geluiden der
stem zijn zoo veelvoudig en verscheiden, als
de in verschillende landen bij elkander
wonende menigte van menschen zelve is •,
of, met andere woorden : wij hebben
verschillende talen. De menschen, welke, bij eene gemeenschappelijke afstamhunne voorstellingen door eenerlei
min hunne
geluiden en op eenerlei wijs nitdrukken,
worden een yolk, of eene natie genoemd ;
en hunne taal heet dan, in betrekking tot
hen, moedertaal.
SPRAAKK.

§. 4.
De verschillende lotgevallen der volkeren
hebben eenen aanmerkelijken invloed op de
talen. Zij ontstaan, ondergaan veranderingen, en verliezen hun geheel aanwezen. Zoo
ook verandert hunne taal, ofgeraakt, als
volkstaal, verloren. Van daar is het, dat
eenige talen thans niet meer van geheele
volkerengesproken worden , en andere,
daarentegen. nog imrner het algemeene middel der uitdrukking van voorstellingen voor
.
g eheele natien zijnDe eerste heeten doode ,
de laatste levende talen.
§. 15..
Niet bij ieder yolk is de taal even volkomen. Zij staat in het naauwste verband met
den bij hetzelve plaats hebbenden trap van
beschaving. Hoe armor, rower en zinnelijker cone Datie is, des to armer en harder
is hue taal ; hoe bloeijender en beschaafder
zij is, des to woordenrijker, krachtiger en
bevalliger zal hare taal zijn. De taal eens
yolks is derhalve het ware afdruksel van
deszelfs karakter en beschaafdheid.
S. 6.
Maar er heeft ook bij een en hetzelfde
y olk nog eene andere verscheidenheid in de
taalplaats : luchtstreek , levenswijs , gesteldheid des lands, bezigheid der inwoneren,
en vele andereplaatselijke en toevallige omstandigheden zijn, zelfs in de enkele gewesten van een land , onderscheiden en hebben
eenen aanmerkelijken invloed op de taal. En
nit deze verscheidenheid ontstaan de verschillende tongvallen , welke in de taal van
ieder y olkplaats hebben.
2.
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S. 7.
voorbijgaande oogenblikken ; waarom de
Deze verschillende tongvallen zijn niet taalfeilen, welke onder het spreken begaan
alle evengoed en volkomen. Beschaafdheid worden, voorbij snellen, terwijI omstandigen smaakgaan , namelijk, in de onderschei- heden, bonding en gebaren de duisterheid
denegewesten van een land , en bij onder- verminderen, welke daardoor anders ligtelijk
scheidene omstandigheden , niet met eenen zoude kunnen veroorzaakt worden,
gelijken tred voort •; maar het eene gewest
S. 15.
streeft het andere in volkrijkheid , welvaart Het re to gebruik van de schriftteekenen
en verlichting voorbij. Daardoor overtreft heeft eenen veel grooteren werkkring, zoo
het eenegewest het andere , in de vorming wel ten aanzien der personen, als in opzigt
van den smaak. En dit heeft eenen onver- tot de tijden, voor welke zij geschikt zijn.
mijdelijken invloed op de beschaving van de En daarom is het eene dubbele verpligting,
taal zelve • zoo dat de beste tongval tevens zich op regelmatigheld en zuiverheid , ten
de algemeene taal van alle schrijveren , van dozen aanzien, zorgvuldiglijk toe to le en,
alle geleerde genootschappen , en dus de taal
iedere verwaarloozing daarvan de
der natie zelve wordt.
bereiking van het 0o merle des schrijvers
verhindert.
S. 8.
Wanneer men nu uit dozen tongval ze- Ook het denkbeeld van schoonheid maakt
kere, op gronden steunende , en als zoo- het noodzakelijk, dat men zich in eenezuivere
danig erkende , voorschriften afleidt , naar en regelmatige spelling oefene. De regelmaWelke de woordengevormd , veranderd , tigheid in de spelling is voor den goeden stip
zamengevoegd , gesproken en geschreven hetzelfde, wat de regelmatige teekening van
moeten worden, dan verkrijgt men taalregels. de enkele deelen voor den beeldenden kunsEene verzameling van deze taalregels noemen tenaar is, met dit onderscheid alleenlijk, dat
wij spraakkunst.
de schoonheid bij dezen de hoogste, mar bij
den schrijver slechts eene ondergeschikte
S. 9.
Ook in de onderscheidene gewesten van bedoeling is. Dit echter geeft den laatsten
het Bataafsche Gemeenebest hebben onder-eene vrijheid, om haar geheel to verwaarscheidene tongvallen plaats •; en het is bij- loozen •; want , schoon eene spelfeil eene
zonderlijk de Hollandsche tongval , welke in schriftelijke voordragt niet zoo zee, mis.
van lid
ee
de scholen taalkundig onderwezen , en door vormt, als de misteekening
nig
een
het beschaafde engeoefende gedeelte van Venusbeeld zou wanstaltig maken, zoo blijft
Nederlands inwoneren , in het spreken en zij no tans eene feil , welke men moet
vermijden.
sehrijven , gevolgd wordt.
S. 10.
Menigvuldige gebreken van dien aard, zij
Daar iedere taal uit woorden zaa en e- mogen uit verwaarloozing en onwetendheid,
steld , zoo be salt de spraakkunst zich tot of uit zucht om bijzonder te wezen, ontstaan,
twee hoofdzaken , namelijk , tot de woorden kunnen een anders goedgeschrift zoodanig
thonderlijk beschouwd , en tot de zamen- misvormen, dat het p oor iederen lezer van
voeging van dezelve. De eerste bestaat der- smaak en fijne gewaarwording even zoo
halve in de regte keus van de letteren , ondragelijk is, als voor den knnstenaar eerie
waaruit een woordgevormd wordt; deandere schilderij, waarin ieder lid, reeler enkel deel
in de re le keus van de woorden, en in de misteekend is, hoe schoon, voor het over,
behoorlijke plaatsing van dezelve, om daar- de vinding en aanleg van het stale mogen
wezen.
.merle eenig denkbeeld uit to drukken.
S. 11.
S. 14.
.Het eerste dezer twee hoofddeelen der
Wanneer wij onze taal wel willen leer
spraakkunst noemen wij spelkunst •; en door spreken en schrijven
•; wanneer wij zoo ver
deze verstaan wij de wetenschap, om eene in dezelve will vorderen, dat wij in staat
taal en derzelver enkele klanken, welke bij zijn, om voldoende reden to geven, waarom
het spreken gehoord worden, met de in e- wij zoo en niet anders spreken en schrijven,
voerde schriftteekenen wel en regelmatig to dan is het niet genoeg, slechts eenige algeschrijven.
meene taalregels te leeren kennen, maar dan
S. 12,
moeten wij , veeleer, het wijduitgestrekte
Men moet, het is waar, de regelmatig- gebied van zoo vele soorten van woorden
heid, zoo wel in het spreken als in het doorwandelen, door middel van welke wij
schrijven, in aeht nemen, dewijI men door onze gedachten, op menigvuldige wijzen
beide hetzelfde einde bedoelt
namelijk uitbrengen en aan anderen mededeelen.
algemeene verstaanbaarheid. De laatste kan
echter als noodzakelijker beschouwd worden, De spelregels zi jn even zoo min toevallig en
dan de eerste. Deze immers bepaalt zich willekeurig,als de overige taalregels. Zij zijn,
slechts tot weinige personen en tot weinige veeleer, op het taaleigen gegrond, moeten

INLEIDING.

daarin opgezocht en daaruit afgeleid worden.
de taalleeraar ma derhalve de taal, zoo min
als degeschiedschrijver de geschiedenis, naar
willekeur inrigten • maar beiden moeten
datgeen nemen, wat zij vinden, en daarbij
het afwijkende en tegenstrijdige in ieder yak
opzoeken, het ware van het valsche afzonderen, en degronden voor het eerste opgeven.
S, 16.
De taalleeraar dringt der natie geene voorschriften op,
maar verzamelt slechts de door
haar zelve van tijd tot tijd gemaakte en in de
oorkonden bewaarde wetten ,
spoort derzelver
gronden en grenzen na, wijst de gevallen aan,
waarin zij elkander tegenspreken, of schijnen
tegen to spreken, toont der natie, waar zij,
uit overijling, of onkunde, teen haren wil,
hare eigene wetten overtreedt ; en laat alles,
eindelijk, aan de beslissing van de meeste en
wijste stemmen over.
S. 17.
Schrandere taaloefenaars hebben daarom
ook altijd getracht, zoo veel mogelijk, in het eigenlijke der taal in to dri p en derzelver
bijzondere deelen to doorgronden en te ontleden, terwijI zij zekere grondstellingen aannamen, waarnaar men zich, in twijfelachtige
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gevallen, to gedragen heeft. Deze grondstellinen schrijven de wetten in de taal voor,
en zijn de volgende :
1. Het taalgebruik, of de eenparige spelling
der beste schrijveren van smack. Pit gebruik
is de hoogste wet ever in alle talen.
2. De regelmaat der taal, dat is de een arige wijs van handelen, in gelijke gevallen,
of de overeenkomst der taal.
3. De woordgronding , of afleiding, van de
woorden, welke echter nog in vele gevallen
onzeker is. En eindelijk,
4.De welluidendheid,welke in eene beschaafde taal van zeer veelgewigt is, maar ook een
fijn gevoel en eenen gezuiverden smaak onderstelt, en dus de hoogste omzigtigheid
vordert.
S. 18.
Doch daar woorden op zich zelve staande,
en buiten zamenhang met andere woorden
beschouwd, eigenlijk geeue taal uitmaken,
zoo worth tot eene spraakkunst, natuurlijk,
ook de woordvoeging vereischt, waardoor
de enkele woorden tot eene verstaanbare
rede met elkander verbonden worden. De
Nederduitsche spraakkunst bevat derhalve
twee hoofdzaken, nanaelijk de spelling en de
woordmeging.

NEDERDUITSCHE

SPRAAKICO ST.
EERSTE DEEL.

OVER DE SPELLING.
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.....ii.---

ER STE ITOOFDSTUK.
E
OVER DE LETTERED VAN HET NEDERDUITSCHE

ABE IN HET ALGEMEEN.
S. 1. Alle woorden laten zich in zekere
eenvoudige bestanddeelen oplossen,welke den
naam van letteren dragen •, en deze letteren
zijn teekenen van de enkele klanken der
woorden, welke in eenige taal gebruikt
worden.
S. 2. Gemeenlijk brengt men het getal van
zoodanige teekenen in onze taal, tot zes en
twintig, schoon wij, tot het schrijven van
echt Ned erduitsche woorden, niet meer dan
twee en twintig behoeven, als : A, 13, c (in ch)
D, E, F, G, (H) I, li, L, II, N, 0, P 9 R C S, TA U,
v,w, z ; kunnende de overige vier, c (op zich
zelve staande,) o, x en Y als vreemde letteren
beschouwd worden.
.3.Eenige dezer letteren worden gevormd,
door het openen van den mond ; de overige,
door eene g gedeelte van den mond te sluiten,
of te drukken. De eerste, welke alien eenen
ongemengden klank hebben, dragen den
naam van klinkers, omdat zij op zich zelve
eenen vollen klankgeven, en zonder behulp
van andere letteren kunnen uitgesproken
worden • of, omdat zij hunnen klank ook aan
de andere letteren mededeelen. De laatste
noemt men medeklinkers, omdat zij niet
zonder eenen klinker kunnen uitgesproken
worden.
A. OVER DE KLINKERS.
Over hetgetal der klinkers, en de wzjs,
waarop zij gevormd worden.
. 4. Daar iedere enkele opening van den

mond,zoodra zij hoorbaar wordt, eenen klinker uitmaakt, zoo volgt,dat er zoo vele klinkers
kunnen wezen, als ergeluid gevende openingen van den mond mogelijk zijn. Wij hebben
echter niet meer, dan deze vijf, A, E, I, o, 13,
en wij behoeven er ook niet meer, om de
door ons bedoelde zaken uit te drukken en
aan te duiden, of onzegedachten aan anderen
verstaanbaar merle te deelen.
.5.Men heeft bij dezen nog de u gevoegd ,en
dezelve als eenen zesden klinker onder het
getal der letteren aangenomen ; doch deze
bijvoeging is niet op den aard der taal,
maar op een ingeslopen gebruik gegrond •;
daar de IJ eigenlijk niets antlers , dan eene
dubbele of verlengde I is, welke verdubbeling, of verlenging, bij al de overige klinkletteren plaats heeft, als AA EE, IJ, (of n-,
gelijk de ouden schreven) oo, uu. Zoo dat,
wanneer de u, of verlengde 1, een nieuwe
klinker wierd, al de overige, verlengd zijnde,
nieuwe klinkers zouden moeten worden, en
men derhalve lien klinkletters in onze taal
zoude krijgen.
S. 6. De oudengebruikten de enkele I in lettergrepen, niet op eenen medeklinker stuitende, als hi, zi, schriven, enz. In lettergrepen, daarentegen, op eenen medeklinker
stuitende, en eene verlenging van den klinker
vereischende, verdubbelden zij de I , en
schreven man, ziin, enz. , waarvoor wij
thans mijn,zUn, enz., bezigen. Doch weldra
be on men, het zij om de verwarring van II
met IT voor te komen, het zij sieraadshalve,
de tweede I met eenen langen staart (LT) te
schrijven. En deze schrijfwijs, welke reeds
zeer oud is, wordt thans met re n t behouden,
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schoon dezelve slechts in eenige gedeelten
van ons Vaderland, en wel aan de Maas,
maar bijzonderlijk in Zeeland, Vriesland en
Overijssel, in de uitspraak gehoord wordt,
terwijl zij elders , en inzonderheid tusschen
n het geluid van
Noord-holland en den Rij,
den tweeklank EI heeft, hetwelk eene wezenlijke verbastering van de uitspraak ma
genoemd worden. (1)
S. 7 De Y is reeds vroeg voor de enkele I, en
g IJ ,
naderhand, door velen voor de lane
zelfs metgeheele verbanning van deze, gebezigd geworden. Thans stelt men vrij algemeen, dat de IJ van dezelfde krachtgerekend
wordt, als de grieksche r, en men oordeelt,
dat dezelve ook alleenlijk in woorden van
grieksche afkomst ma gebruikt worden, als
Cyprus, cyrenius, cylinder, enz. (2)
S. 8. De A, waarmede ons A B t begint, isd e
enkelvoudigste en ligste klinker, die, door de
ongedwongenste opening van den mond, zonder moeite voortgebragt wordt. Zoo dra de
tong een weinig nailer aan het gehemelte
komt, ontstaat de nog helderder E • en uit
deze wordt, wanneer de tong digt aan het
gehemelte nadert,de igevormd, als de hoogste klank, dien de menschelijke spraakwerktuigen kunnen voortbrengen. Om de o uit to
spreken, zinkt de stem weder tot A, en geeft
aan dozen klinker, door de ronding der lippen, eene andere gedaante, waardoor de o
ontstaat. De laagste klinker, welke, door de
sterkste ronding, of sluiting der lippen, gevormd worth, is de u. Er heeft derhalve, bij
het uitspreken van de klinkletteren, van A
tot u, eenegenoegzaam evenredige vernaauwing van den mond, of ronding der lippen,
plaats • zoo dat, bij de A, de mond het meest,
bij de E minder, bij de 1 weder minder,bij de
o nog minder, en bij de u het minst geopend
is • met dit onderscheid echter, dat, bij het
uitspreken van A, E en .1, de tong telkens
meer aan hetgehemelte nadert, terwijl bij
het uitspreken van de o, de tong weder tot
denzelfden afstand van hetgehemelte tern
keert, waarop zij zich, bij het uitspreken
van de A, beyond ; hetwelk ook ten aanzien
van de u plaats heeft ; schoon de stem, bij
het uitspreken van iedere dezer letteren, gelike krachten to werk stelt.
S. 9. De klinkers brengen leven en hoorbaarheid in de woorden. De letters in en N, bij
voorbeeld, makers, op zich zelve staande,
geen woord uit •, dock plaatst men eene A, E,
of 1, tusschen beide, dan ontstaat terstond het
woord MAN, MEN, of MIN. De klinker brengt
hier,gelijk in alle andere gevallen, het wezen
(1) Zie verder Verhandeling over deNederduitsche
Spelling , van den Hoogleeraar M. Siegenbeek ,
bl. 64 env.
(2) Zie als boven, bl. 66 env.
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van den eenen medeklinker tot den anderen
over, enplaatst dezelve in een voortdurend
verband met elkander, terwijl de eerste medeklinker nog in het oar klinkt, wanneer de
andere reeds uitgesproken wordt.
2 Over de twee- en drieklanken.
.10. ledere enkele opening van den mond
maakt, gelijk boven reeds aangemerkt is, zoodra zij hoorbaar wordt, eenen klinker uit,
die altijd eenvoudig en van eenen ongemengden klank is. Wanneer derhalve de mond van
de eene opening tot de andere overgaat, dan
worden eigenlijk twee, of drie klinkers voortgebragt, die, schoon in eene lettergreep bij
elkandergevoegd, en, onder het uitspreken,
als zamengesmolten , echter noodzakelijk
eenengemengden klank hebben. De eerste
noemt men tweeklanken, de laatste drieklanken.

.11. Een tweeklank ontstaat, door zamenvoeging van de enkele A, E, 1, o, u, met E,
I, of u, als :
A met u, in dauw, Pails.
E met 1, in

hei, wei.

met u, in beuk, reuk.
I met E, in dienst, vriend.
o met E, in bloed, goed.
o met ir, in bout, hout.
a met 1, in bruid, kruid.
En, schoon de eerste klinkers verdubbeld,
of AA, EE en 00 met 1 of u, zamengevoegd, en
de woorden dus in gedaante en uitspraak verlengd worden, zijn zij echter niet meer dan
tweeklanken, als : maai,zaai, tlaauw , laauw,
leeuw, sneeuw, hoof, mooi. (1)
Een drieklank heeftplaats, wanneer IE of
OE met u , of I, zamengevoegd wordt, als :
E

hieuw, nieuw, boei, foei.
S. 12. In opzigt tot de verlenging van de
twee- en drieklanken, welke op i eindigen, is

niet altoos eenpariggedacht, daar sommigen

maaien of maajen, boeien, ofboejen, enz., en
anderen maaijen , boeijen, enz., schrijven.
Doch daar het verdubbelen van de i, of het
plaatsen van de j achter de i, aan de uitspraak

best schijnt to beantwoorden, is de schrijfwijs van maaijen, vleijen, groeijen, gooljen,
brill:fen, buijen, enz. de verkieslijkste. (2)
S. 15. Ten aanzien van den tweeklank au
moeten wij nog aanmerken, dat dezelve dikwerf,schoon verkeerdelijk,als ou uitgesproken
wordt • terwijl het onderscheid no tans genoeg kan gekend worden, als blijkt uit het
dauwt, van dauwen, en hi' douwt, van donwen.

S. 14. Eindelijk verdient het verschil der
oude en nieuwe schrijfwijs in sommige twee(1) Zie als boven, M. 140 env.

(2) Zie als boven, bl. 487.
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klanken, als mede derzelver onderlinge verscherp-lang in boom, stroom.
u is kort in dun, vunzig,
wisseling, nog kortelijk gemeld te worden.
Voor eu bezigden de ouden dikwerf ue, en
lang in muur, zuur. (1)
schreven due de vruegde ; waarvoor wij
S. 18. Wij zien dus, alleenaan de e en o
deugde, of liever deugd, vreugd bezigen. een zacht-lang en scherp-lang, of hard geluid
Ook schreven zij ue en ou, voor oe. als gued toegekend wordt. En het is omtrent de bevoorgoed, bouk, voor boek. In opzigt tot de hoorlijke onderscheiding hiervan, dat het
verwisseling van de tweeklanken komt ons meeste verschil in de spelling plaats heeft.
die van ei met ai, het eerstevoor Welke
S. 19. Het is een algemeene regelain de spel,
sommigen voorgestaan hebben, schrijvende ling, dat alle klinkers, die op eenen medeklinhailig, klai, vailig; doch ook deze schrijf- ker stuiten, behoorenverlengd te worden,
wijs is reeds verouderd, en thans zeggen en onaangezien zij zacht-Ian of scherp-lang
schreven -wij alleenlijk heilig, klei, veilig. (1) zijn, b. v, gee', week zeven dagen), zoo wel
Eu en oe worden nog somwijlen met elkan- als been, week (zacht), kookt, zoon, zoo wel
der verwisseld, en onverschillig gebezigd, als boom, stroom.
in genoegte, geneugte, proeven, preuven.
S. 20. Ingeval deze woorden verlengd, of
Zoo ook eu en de zachte e en o, in leunen, verbogen worden, en derzelver klinkers niet
lenen, steuren, storen. Wijders ui en ie, in op eenen medeklinker stuiten, moet de verkuiken, kieken, ruiken, rieken • ook som- dubbeling der klinkers naar derzelver zachtwijlen ie en u, als bestier, bestuur, vier, la p of
of scherp-lang geluid geregeld worden.
vuur.
Doch hiervan straks nader.
3. Over de spelling met enkele en dubbele
S. 21. Ten aanzien der klinkers a en u kan
klinkers.
men aanmerken, dat, daar deze slechts een
S. 13. Er is misschiengeen onderwerp, be- lang (en nict gelijk de e en o, een zacht-lang
treffende de spelling in de Nederduitsche en scherp-lang) geluid hebben, dezelve alleen
taal, waarover zoo zeergetwist is geworden, dan behooren verdubbeld teworden, wanals de verlenging, verdubbeling, of zamen- neer zij op eenen medeklinker nederkomen,
voeging van de klinkletteren.
en nimmer, wanneer zij verlengd, of verboS. 16. Wanneer wij, intusschen, den grond gen worden •; dewijl, bij voorbeeld, in (laden,
duren, muren, vuren, hetonzer taal onderzoeken, en de verwant- laten, paren
schapte talen raadplegen, dan moeten wij zelfde lane geluid gehoord wordt, als
besluiten,dat er korte, lange, zacht-korte, daad, laat, paar — duur, muur, vuur. En
zacht-lange, scherp-korte, en scherp-lange dit te meer, daar deze spelling met het geklinkers zijn, welke wij mogen onderstellen, bruik der oudenovereenkomt, die, schoon
dat de ouden, in het spreken, altijd naauw- zij de e en o reeds overal verdubbelden, waar
keuriglijk onderscheiden hebben •; gelijk ook dezelve scherp-lang uitgesproken werden,
het onderscheid tusschen de zacht-lane
g en echter algemeen dragen, graven, hare, jaren,
scherp-lange klinkers reeds vroeg, door hen, laten, raden , slagen vragen, zware,
in het schreven in acht genomen is, door huren, sturen turen vuren, zure, enz.
de woorden, aan welke, volgens den Neder- schreven.
S. 22. Verscheidene, hiermede strijdige,reduitschen spraakvorm, de klank van den
scherpen la p klinker verbonden was, met gels zijn door taaloefenaren voorgesteld, en
eenen dubbelen klinker te spellen, om de- door achtbare schrijveren gevolgd. Men zie
zelve dus van de andere te onderscheiden, dezelvegrondig wederlegd in de verhandeling
over de 1Vederduitsche spelling , van den
waarin de zachte Ian klinker plaats had.
S. 17. De klinkletters kunnen, naar haren Hoogleeraar M. SlEGENBEEK. (2)
korten of langen klank, gevoegelijk dus onOok zijn er eenigen geweest, die alle woorderscheiden worden :
den,welke niet op eenen medeklinker stuitten,
A is kort in dag, dak,
met eenen enkelen klinker spelden, bewelang in dagen, daken.
rende,
dat de kortste spelling de beste is.
E is zacht-kort in de, dewzjl,
Doch dat deze reel lijnregt tegen den aard
zacht-la p g in ge van geven, le van levers onzer taal inloop,t en eene barer voornaamste
en ook in week (zeven dagen),
eigenschappen prijs geeft, is hieruit ligtelijk
scherp-kort in bel, snel,
op te makers dat men, volgens dezelven,
scherp-lang in been, steen, week (tacht). de woorden been, steen, hoor, koop, enz.
is kort in min, zin,
lang in inijn, zijn.
(1) Zie ook vertoog over de spelling der Nedero is zacht-kort in bot, dont,
zacht-Iang in door, kookt,
scherp-kort in slot, zot,

(1) Zie als boven, b1.140.

duitsche tual, door den Hoogleeraar A. Kluit, in de
Nieuwe Bijdragen tot opbouw der Vaderlandsche
Letterkunde, I Deel, III Stuk, 284 en very.
Vergelijk Pontus de Heuiter, Nederduitsche Orthographic, bl. 65 en very

(2)Bl. 99— 117.
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verlengende, benen, stenen, horen, kopen,
enz. met schrijven, terwijl, overeenkomstig
met den Scher en klank, welke, bij eerie zuivere uitspraak, in deze en vele andere woordengehoord wordt, beenen, steenen, hooren,
koopen, enz., de eenige ware spelling is.*En
dit zal nader blijken.
4. Over de zacht-lane en scherp-lange
e en o.
S. 23. Niet alle Nederlanders ontdekken
even duidelijk het verschil der uitspraak in de
woorden heelen (genezen) en helm (verhelen),
tveek (zacht) en week (de tijd van zeven dagen),
hoopen (ophoopen) en hopen (wenschen, verlangen), kool (bloemkool) en kool (vuurkool).
Voor de Amstellanderen inzonderheid is dit
verschil van klank genoegzaam onmerkbaar ;
intusschen is het geenszins willekeurig, maar
in den aard der taalgegrond, en behoort tot
hare bijzondere eigenschappen. Van daar, dat
hetzelve op de tong van vele Nederlanderen,
in onderscheidenegewesten van oils Vaderland, als in Maasland, Zeeland en elders, nog
aanwezig is en blijft stand houden ; niettegenstaande men gee ft, leeft, boor , kookt, — been,
meen, brood, drown, enz, schrijlt, terwijl in
de eerste voorbeelden de zachte ee en oo voorkomen.
S. 24. Dit onderscheid is, namelijk in het
spreken, vooral in kleine steden en op het platto land,
alwaar de taal der voorouderen , door
den minderen omgang met vreemdelingen,
meeronverbasterd gebleven is, vrij duidelijk
kenbaar ; schoon het, in het schrijven, veelal
verlorengeraakt is, ja zelfs, schoon men daarmede strijdige spelregels uitgedacht en gevolgd heeft. Niet, datdezacht-lane en scherplane e en o, overal, op dezelfde wijs uitgesproken worden ; maar in het voortbrengen
van de woorden ,
welke de zachte of harde e of
0 vereischen, wordt, vrij algerneen, een kennelijk onderscheid gemaakt. Zoo is, om dit
slechts met eenpaar voorbeelden op to helderen, het kenmerk van de scherp-lange e
in degemeene volkstaal van Amterdam
nog aanwezig,
daar men dezelve, naar den
Vrieschen tongval, als ie uitspreekt, en voor
been, biers, voor beest, biest, voor een, ien,
voor meest, miest, voor steen, stien, voor
week (zacht), wiek zegt •; terwij1 dit bij de
zacht-tange e, in beek, het een reel, week
(zeven dagen), enz., volstrekt geene plaats
heeft. (1) En hoort men, in Gouda, broad,
droam, koapen, en loap_en zeggen, dan weet
men zeker, dat die woorden de scherp-lange
o vereischen
terwijI men daar nimmer
,
koaken, koamen, maar altoos koken, komen,
met de zacht-lange o zal hooren.
(1) Zie Aanleiding tot de kennisse van hetverheven
deet der Nederduitsche sprake, van L. Ten Kate,
I. U. hi. 157.
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S. 25. Een niet minder afdoend bewijs voor
de wezenlijkheid der the -la e is gelegen
in de verwisseling van dezelve met den tweeklank ei, welke in sommige woorden en
derzelver afstammelingen opgemerkt worth.
Zoo sprak en schreef men oudtijds heilen
(waarvan oils Ileiland), teiken, allein, deilen,
tneinen, ein, deig, enz., waarvoor men thans
heelen, teeken, alleen, deelen, meenen, een,
deeg, enz. bezigt. Daarentegen sprak en
schreef men dreegen, verbreeden, weenig,
enz., waarvoor thans hetgebruik dreigen,
verbreiden, tveinig, enz. eischt. Van hi
ook, dat wij heden nog onverschillig hooren
bleek en bleik, kleen en klein, gemeente en
g
emeinte, vleesch en vleisch.
S. 26. Ook wordt het onderscheid tusschen
de zacht-lange en scherp-lange e en o uit de
oude verwantschapte talen onwederlegbaar
bevestigd. Men vindt dit in het breede voorgedragen in de verhandeling over de Nederd.
spelling, van den Hoogleeraar M. Siegenbeek;
waarom ik dan, kortheidshalve, derwaarts
wijze. (1)
S. 27. Hiergeldt ook het gezag van velen onzer oudste schrijveren van vroegere en latere
tijden, die het verschil der zacht-lange en
scherp-lange e en o, en inzonderheid der
eerste, door eene onderscheiden spelling
hebben aangewezen ; daar zij, om de scherplane e en o uit to drukken, zich van eene
dubbele klinkletter bedienden • terwijl men
deze zelfde onderscheiding zorgvuldig waargenomen vindt, in de schriften van de besten
onzer schrijveren, welke na de herstelling
van onze letterkunde, op het einde der
zestiende eeuw,)
gebloeid hebben. (2
§.28. Daar het nu ontwijfelbaar zeker is, dat
er in onze taal tweederlei e en o plaats vindt,
waarvan (le eerste zacht, de laatste hard, of
scherp uitgesproken wordt, en van welke de
scherpe e, in klank, aan de )1 der Grieken,
of den tweeklank ei, de scherpe o aan den
tweeklank au eenigzins gelijk is •; daar het
een onbetwistbaregrondregel is, dat verschillende klanken, bij het schrijven, zoo
veel mogelijk, op eene onderscheidene wijs
moeten uitgedrukt worden ; en, daar het
sevens van belang is, dat eene zoo wezenlike eigenschap onzer taal niet allengskens
geheel verloren rake, zoo zal ieder gereedelijk toesternmen, dat de zacht-lange en
hard-lane e en o, in de spelling, naauwkeurig behooren onderscheiden toworden.
En hiertoe komen de volgende regels in
aa n merki rig.
S. 29. 1. Heeft de zacht-lange e lasts in ongelijkvloeijende werkwoorden, hetzij dezelve
tot den wortel des woords behoore, als:
(1) B1.119 en very.
(2) Zie als boven, U. 122 en very.
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lezen, treden, of, door verandering van
wortelklinker, ingelijfd worde, als: wij leden,
van Wden, gelegen van liggen. 2. In werkwoorden, die eenen langen staart hebben,
als : bedelen, benevelen, rekenen, regenen,
vernederen, beteren, verdedigen, ontzenuwen, enz., gelijk ook in al hunne afstam-

melingen. Hiervan echter zijn die woorden
uitgezonderd, welke van een naamwoord
met eene scherp-lange e afkomen, als: beeedigen, beleedigen, beteekenen, steenigen,
vereenigen, enz. 3. In die woorden, waarin

de e verkorting, of verscherping duldt, als:
nevens, neffens, bezien, bes, bessen, even,
effen, keten, ketting, enz., als mede in het
meervoud van die naamwoorden, welke in
het enkelvoud de scherp-korte e hebben,
als : bevelen van bevel, gebeden van gebed,
gebreken van gebrek , enz. 4. In hetmeervoud

van alle woorden, welke in het enkelvoud
op held it aan als : bevalligheden van
enz. 5. In erkwoorden
met
vv
bevalligheid ,
den basterduitgang eren, als braveren, rege, enz. 6.Indie
ren, stofferen, waarderen
woorden, waarin de e dikwerf met en verwisseld wordt, als : spelen, speulen, lenen,
leunen, stenen, steunen, krepel,kreupel,enz.

7. In woorden van uitheemschen oorsprong,
welke bij ons den klemtoon op de lange e
hebben, als : ceder, kernel, lelie, menie,
peper, wezel, zegel, enz.
§.30. De scherp-lange e, daarentegen,wordt,
1. in die woordengebezigd welke in eenen
anderen tongval ei, of, in het platamsterdamsch, ie hebben, als: alleen, bleek, breed,
teed, gemeen, enz. 2. In woorden op eeuw
uitgaande, als : leeuw, meeuw, sneeuw,
spreeuw, geeuwen, enz. 3. In die, welke op
eel eindigen, als : abeel, bekkeneel, juweel,
kasteel, tooneel, enz. 4. Eindelijk kan als een
re el voor onze scherp-lange e opgegeven
worden, dat dezelve plaats heeft in de meeste
Bier woorden, -welke in het hoogduitsch ei
hebben, als: algemeen, algemein, alleen,
allein, deel, Theil, deelen, theilen, enz.
. 31. Ten aanzien van de zacht-langeo valt
aan te merken, dat dezelve voorkomt, 1. even
als de e, in ongelijkvloeijende werkwoorden,
hetzij zij tot derzelver wortel behoore, hetzij,
door verandering van den wortelklinker,
ingelijfd worde, als: komen, mogen,bewogen,
bedrogen, gebroken, enz. Hiervan zijn uitgezonderd koopen, loopen, stooten. 2. In die
woorden welke, in de uitspraak, of in het
schrijven, ook de vermaagschapte klanken eu
of oe aannemen, als: bog el , beug el , bootseren,
boetseren, joken, jeuken, to en leugen, molen, meulen, noot, neut, schot, scheut, wonen,
weunen, zomer, zeumer, zoon, zeun, enz. 3.

In de langstaartige werkwoorden, welke insgelijks dikwerf eu hebben, als betoteren, beteuteren, protelen, preutelen, enz. Hiervan

zijn uitgezonderd noodigen, tooveren. 4. In
woorden, waarin de o verkorting duldt, als :
boter, bolter, lozen, lossen, schotel, schottel,

enz. ; als mede in het meervoud Bier woorden, welke in het enkelvoud de scherp-korte
o hebben, als geboden van gebod, holen van
hol, loten van lot, enz. 5. In woorden van
uitheemschen oorsprong, welke, bij ons, den
klemtoon op de lane o ontvangen, als
gepopel (gepeupel), ivoor, koor, koord, koper,
mode, olie, persoon, pool, (aspunt), roos,
school, toren, zool, enz. Hiervan is uitge-

zonderd ons kroon, en, volgens Kiliaan en
den Rott erdamschen tongval, ook toon,
kroon,

S. 32. De scherp-lange o, daarentegen,wordt
ookgehoord,
1. in woorden van vreemde
afkomst, wier oorspronkelijke tweeklank au
in o verwisseld is, als : klooster (claustrum),
kool (caulis), oor (auris), poos (pausa), trezoor (thesaurus). 2. In woorden, welkein het

hoogduitsch met au geschreven worden, als:
boom, Baum, koopen kaufen, loo en laufen,
oog, Auge, enz. (1)
5. Over de spelling met zj en et.

S. 33. Niet minder opmerking verdient, het
onderscheid tusschen ij en ei, dat, voor twee
en meer eeuwen, in onze taal, genoegzaam
zonder uitzondering, geheerscht heeft, en
even als het onderscheid tusschen de zachtlange en scherp-lange e en o, op de uitspraak
gegrond is, en nog, in verscheidene gewesten
van ons vaderlandgehoord wordt. Doch,
schoon de oorspronkelijke onderscheiding van
zy en ei, in de schrijftaal,;nimmer zoo verwaarloosd is g ewordenals
, die van e,ee,o en oomoet
,
het echter voor hen, die aan dit verschil der
uitspraak niet gewoon zijn, altoos moeijelijk
vallen, hetzelve behoorlijk op te merken, en
hunne spelling daarnaar te regelen , waarom
het niet ondienstig kan geoordeeld worden,
ook hieromtrent de noodige hulpmiddelen aan
de hand tegeven.
S. 34. De ij wordt gebezigd,I. in ongelijkvloeijencle werkwoorden, welke in den onvolmaakt verleden tijd en het verledene deelwoord denzelfden klinker aannemen, als:
blijken, bleek, gebleken, bltjven, Kle
bijten, beet, gebeten, drifven, dreef,
gedreven, lijden, leed, geleden , nijgen
neeg, genegen • zoo ook nijpen, prijzen,
rijden, rijgen, schijnen, schrtjven, verdwijnen, wijken, wizen, wrtjven, zwijgen, enz.;

gelijk ook al deze woorden zamengesteld,
r) Zie over de zacht-lane en scherp-lange e en
o, de Verhandeling over de Nederduitsche spelling,
van den Hoogleeraar. Siegenbeek, b1. 118 —
156. Vertoog over de spelling der Nederduitsche
teal, van den Hoogleeraar A. Kluft, in de Nieuwe
Bijdragen, 1)1. 326. en very . En vergelijk met
dezeii L. Ten Kate, I. D. bl. 211 — 309.
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als • bedrifven, belijden, bewijzen, ontbtjten,
ontwzjken, enz. •, en de daarvan afgeleide,
als: bedrijf,bewijs, blijk, (WW1, schijn, enz.
2. In vele onzer zelfstandige naamwoorden,
welke eenen staat , eene waardigheid, of
we aanduiden, als:: slavernij, burgertj,
kramertj, haspelarij, heerschappij, hoererij,
rooverij, strooperij, vrijertj, vlezjerij, bedelartj,afgodertj , dieveri j , huichelarij , voogdij ,
bakkertj, brouwerij, enz. En, gelijk deze uitgang van het latijnsche is schijnt afkomstig

te zijn, zoo eindigen de basterdwoorden, die
in het latijn op ia, en in het fransch op ie
uitgaan, bij ons ook op ij, als : abdij, (abbatia), haverij (avaria, averie), malvazij (malvesie), kanselartj (chancelerie), melodtj (tnelodia), specerij (Opiceries), enz. 3. In woorden,

welke nit andere talen ontleend zijn, en in de
oorspronkelijke taal den nadruk op i hebben,
als : begijn (beguina), gordijn (cortina), 'asmijn (jasmyn) , konijn (caniculus) , lijm
(limus) , snifter (mitra), Ntjl (Nilus) , oltjf
(oliva), Paradzjs (Paradisus), stzjl (stilus),
tzjger (tigris), vijg (ficus),wUn (vinum), enz.,

met derzelver zamengestelde en afgeleide
woorden.
S
33. Ter Hader verkiaring van den eerst
S.
genoemden re el welke zegt, dat de ij in
ongelijkvloeijende werkwoorden gebezigd
wordt, Brent aangemerkt te worden, dat wel
ook sommige gelijkvloeijende werkwoorden
ij vereischen, doch alleen zulke, welke van
eenig naamwoord on zijn, waarin de ij
voorkomt, als • bedijken, bedijkte, bedtjkt van
dijk, beslijken van slijk, bevlijtigen van vlijt,
bzjten van bijt (eene bijt maken), grijzen van
grzjs, krejgen (oorlogen) van krtjg, lzjmen
i
van lijm, ontlijven van lijf, rjmen
van rzym,
rzjpen van rijp, sttjven van ski, spijzen van
spils, vifien van vijl, enz.
S. 36. Ei, daarentegen, heeft plaats, 1. in
gelijkvloeijende werkwoorden, welke, daar
zij vole hunnen as d, in de vervoeging,
den wortelklinker niet veranderen, overal ei
behouden, als: arbeiden, arbeidde, gearbeid;
zoo ook bereiden, deinzen, eigenen, Allen,
heilen (heelen), keilen, leiden (bij de hand
leiden), meinen (meenen), neigen, pet en,
spreiden, teikenen (teekenen), Zellers
reizen,
,
weiden, zeilen, enz. , met derzelver zamen-

woorden, waarvan eg, of ege, in ei zamengetrokken is, als : dweil van dive el pell
van pegel, steil van stegel, zeil van zegel,
enz. 4. Eindelijk in alle woorden op held,
lei en stein uitgaande, als : goedhefd, standvastigheid, eenerlei, velerlei, tjsselstein, ravestein, enz.

S. 37. Hierbij dient nog aangemerkt te
worden, dat de woorden, met ij of ei gespeld,
niet alleen in klank, maar dikwerfook zeer veel
in beteekenis verschillen, als : blij, bltjde
(verblijd), en blei (visch), hij en hei, tjken
(een merle zetten) en eiken (eikenboom)
lijden (verdragen) en leiden (geleiden) , mijden (vermijden) en meiden (dienstmeiden),
nijgen (groeten, gelijk de vrouwen) en neigen (overhellen), pijlen (van pijl) en peilen
(de die to peilen), rtY (rang) en rei (zangrei),
Rijn (de rivier) en rein (zuiver), r ljzen (opstaan) en reizen (eene reis doen), stijl (eener
deur, ook schrijfstijl) en steil (bijv. naamw.),
vtjlen (het ijzer) en veilen (te koop) , vlijerb
(gelijk leggen) en vletjen (streelen), wi den
tverwijden) en w e den (in de weide gaan),
enz. (1)
S. 38. Doch hoe nuttig en noodzakelijk bet
zij, de bovengenoemde reels ter behoorlijke
onderscheiding van de zacht-Ian en scherplangeeeno, van ij en ei, in achtte
te nemen, en
zit') dezelve eigen te maken, kunnen echter
Diet alle woorden, welke deze onderscheiding vereischen, daartoe gebragt worden •,
waarom voor hen, wier uitspraak en gehoor
voor den verschillenden klank dezer woorden
nietgeschikt zijn, een taalkundig woordenbock, (2), waarin dit onderscheid opzettelijk
aangewezen wordt, eene onontbeerlijke behoefte is, en altoos het beste hulpmiddel zal
wezen. (3)
B. OVER DE MEDEKLINKERS.
I.

Over somtnige te onregt order de 1Vederd.
medeklinkersgerangschilde letteren.

S. 39. Wij hebben boven (S. 2.) reeds gezien, dat de c 4 , en zals vreernde letters mogen
beschouwd worden, en derhalve tot de echt
Nederduitsche medeklinkers, eigenlijk, niet
behooren, kunnende dezelve in woorden van
uitheemschen oorsprong gebezigd worden,

(I) Zie hierover, in het breede, L. Ten Kate,
gestelde en afgeleide woorden. 2. In zulke
woorden, welke, in het fransch, den klem- Aanleiding tot de kennisse van het verhevene deel
derNederduitsche sprake, D. I. b1.176-210.
toon op ai, 6e, of ê laten vallen, en in die,
(2) Of eene woordenlijst, zoo als achter de
welke van latijnsche woorden, op tas, (fr. té)
Verhandeling over de Nederduitsche spelling, van
uitgaande, ontleend zijn, en bij ons in teit den
Hoogleeraar M. Siegenbeek gevoegd is, b1.339
eindigen, als • fontein, fr. fontaine, grein, en very.
fr. grein, kapitein, fr. capitaine, liverei,
(3)DewijI de Hoogleeraar M. Siegenbeek in zijne
fr. livrêe , majesteit , lat. majestas , fr. boy
verhandeling,
g, over de verlenging,
majestê, paleis, fr. palais, enz. •, zoo ook verdubbeling en verwisseling der klinkeren opzettederzelver zamengestelde en afgeleide woor- lijk gehandeld heeft, zal ik, om niet hetzelfde
den. Hiervan is echter uitgezonderd ons te zeggen, deze onderwerpen onaangeroerd 'atoll,
gebruikelijke dozijn, fr. douzaine. 3. In en wij ze den lezer derhalve derwaarts.
3
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als •Cicero, Cyprus, Quintilianus, Xerxes,
Xantippe, enz.
. 40. Verkeerdelijk derhalve werd de

c

al onze klinkers
g
oudtij ds voor enoegzaam
geplaatst, als mede ter sluiting van eene lettergreep, in stede van de 1€ gebezigd ; terwij1
dezelve naderhand, aan het einde eener lettergreep, voor de k geplaatst werd •; doch ook
dit werd, in la tijd, als overtollig afgeschaft, en men schrijft thans, naar den aard
onzer taal, en in naval in van de achtbaarshe schrijveren : kamer , kelder , koopen ,
kunnen, dik, stuk, sieren, enz. (1)
S. 41. Voor de q en x hebben wij de gelijkluidende klanken kw en ks, en wij schrijven
derhalve kwaad, kwellen, kwijten, enz. —
dagelijks, desgelijks, des yolks, eta.
S. 42. De h is, eigenlijk, noch klinker noch
medeklinker, schoon zij doorgaans echter
onder de medeklinkers gerangschikt worth •;
zij is niet meer, dan een schielijke ophef en
eene scherpe uitblazing van adem voor het
begin van eenen klinker (2), gelijk ontwijfelbaar daaruit blijkt, dat zij in geen onzer
woorden als wortelletter voorkomt, en bij
dezelfde woorden, in verschillende gewesten
van Nederland, bijgevoegd of weggelaten
wordt. Zoo zeggen, bij voorbeeld, de Zeeuwen, Vlamingen en die van Gouda aan, ond,
Ids, terwiiil de overige Nederlanders dit haan,
hond, huis, it s reden. Zoo zeggen wij hooren, met de h, terwijl wij dezelve bij het
grondwoord oor weglaten. En uit dit a p es is
aken, dat de schrijfwijs
gemakkelijk op tom
van gh, welkeoudtijds plagt plaats te grijpen,
met re t, als ongegrond en geheel nutteloos,
verworpen wordt.t.
. 45. Ten aanzien van dê/ dient nog aangemerkt te worden, dat men dezelve duorgaans
verkeerdelijk als eenen medeklinker beschouwt ,
daar zijschen
intus niets antlers dan
de klinker i is, welke, aan het begin der
woorden voor eenen anderen klinker staande,
door de schielijkheid der uitspraak, als een
medeklinker luidt, en als dan, door eenen
lang onderuit gehaalden staart, van de gewove i onderscheiden wordt: zoo dat 'a en
jakob, eigenlijk niet antlers is, dan ittgen,
itikob, schielijk uitgesproken. De ouden schreYen zoo wel iaer en yaer, als jaar.
2. Over de yerdeeling der medeklinkers.
. 44. Zondergenoegzamen grond heeft men
oorheen deinedeklinkers verdeeld in halve
v
klinkers en stomme letters, noemende die,
bij de uitspraak van welke een klinker voorafgaat, als, ef, el, em, en, er, es halve klinkers, en die, waarin een klinker volgt, als :
be, che, de, ge, ka, pe, te, ye, we, ze, of zed,
(1) Zie de boven genoemde Verhandel. over de
Nederd. spell. bl. 80, 81.
D. I. bl. 212.
(2) L. Ten Kate,

stomme letters. Immers, alle medeklinkers
zijn, buiten zamenstelling met de klinkers,
van natuur klankeloos, doch derzelvergeluid
wordt terstondgehoord, zoodra een klinker
daarbij komt; en dit geluid heeft altoos lets
van den bijgevoegden klinker, en is derhalve
eengemengd geluid, hetzij de klinker vooraf
ga, of volge.
S. 45. Doch van waar komt het, vraagt men,
natuurlijk, dat de klinker, bij de uitspraak
van den eenen medeklinker, voorafgaat, en,
bij de uitspraak van den anderen, volt ?
Schoon men dit doorgaans aan de willekeur
dergenen toeschrij,
ft die der letteren namen
gegeven hebben, rust het echter, waarschijnlijk, op zeer goede gronden, en is derhalve
niet zoogeheel willekeurig te noemen.
S. 46. De medeklinkers zij,
n als ware het,
tusschen de lippen,
te gen de tanden, en het
voorste en achterstevan het gehemeltegeklemd, en sommige derzelven moeten, bij de uitspraak, door behulp van klinkers, uitgeleid, andere uitgestooten worden,
om derzelver waren klank klaar en krachtig
te kunnen onderscheiden. Tot de eersten
behooren ef, el, em, en, er, es, en tot de
laatsten be, che, de, ge, ka, pe, te, ye, we,
ze of zed. En schoon men de eersten, sedert
eenigen tijd, fe, le, me, ne, re en se genoemd
dat daardoor de
heeft, is het echter zeker,
klank der f, 1, m, n, r en s verre na zoo klaar
en krachtig niet uitgedrukt wordt, als door
ef, el, em, en, enz. • gelijk in eb, ech of ich,
ed, eg, enz., het geluid der b, eh, d, g, enz,
veel minder zou doorsteken, dan in be, che,
of chi, de, ge, enz.; waarom wij genoegzame
reden meenen te hebben,
om de bier endaar
ingevoerde nieuwigheid van fe, le, me, ne,
re, enz., te verwerpen, en de gewone benamin g der medeklinkeren te behouden.
S. 47. Daar de mensch, behalve de opening
des monds en het gehemelte, geene andere
werktuigen bezit, om oorspronkelijke klanken
te vormen, dan de keel, de tong, de lippen en
, zoo verdeelt men de medeklinkers
to
de
gevoegelijk in keel— tong— lip— en tandletters, terwijl de ch, g en k tot de keelletters,
de d, t, 1, n, en r tot de ton letters de b, p
f, v, w, en TA tot de lipletters en de s en z
tot de hand letters behooren. (1)
(I) Andere, tot de spraakkunst behoorende, bijzonderheden, als : de aard en het ingeschil staande g ebruik van sommige medeklinkeren; de verwantschapte
medeklinkeren, derzelver zachtheid en scherpte
derzelver verwisseling en verdubbeling, als mede
de invloed van hetgebruik , de uitspraak , welluidendheid en aileiding op de spelling • zoo ook de inlassching van d,t en e in eenige zel fstandigenaamwoorden
en andere woorden • de onderscheidene spelling van
gelijkluidende , dock, inbeteekenis verschillende woorden • en eindelijk de spelling van woorden, welke uit
andere talen ontleend zijn, — al deze bijzonderhe-
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C. OVER DE VORMING DER LETTERGREPEN
Eli WOORDEN.

D.

OVER DE ZAMENSTELLING DER
WOORDEN.

S. 48. Uit de zamenvoeging der dus verre S. 54. De woorden zijn eenvoudig, of zamenverhandelde enkele letteren, ontstaan letter- gesteld. Een eenvoudig woord is zulk een,
grepenenwoorden. Eene/ettergreep is eenver- welks deelen niet uit woorden bestaan, en
staanbare klank, welke met eenige opening of derhalve niet in woorden kunnen opgelost
sluiting van den mond uitgesproken wordt. worden, als : groot, veld, lie de akker, enz.
Hetgetal der letteren, welke tot eene letter- Een woord wordt zamengesteld geheeten,
greep behooren, is derhalve onbepaald ; zij in zoo verre het uit twee of meer woorden
kan echter niet meer letteren bevatten, da p gevormd is, als: grootvader, veldheer, liefmen met eene enkele opening of sluiting van deloos, akkerbouw, enz.
S. 55. De zamenstelling geschiedt voornaden mond kan voortbrengen.
S. 49. Eene lettergreep kan uit eene eenige melijk met oogmerk, om een woord en deszelfs
letter bestaan, welke echter een klinker moet beteekenis te omschrijven, of nader te be pawezen : a-del, e-del ; of uit eenen klinker en len, en beide daardoor tot een denkbeeld te
medeklinker :ga-ve, al-le •; of uit verscheiden vereenigen •; en het omschrijvende, of nailer
medeklinkers, welke eenen, of meer gemeen- te be ales gedeelte staat altoos vooraan. Zoo
schappelijke klinkers hebben : dak, staak, is avondkost een kost, welke des avonds gestrik, strijd, ding, troon, stroom, kroost, bruikt wordt, of voor den avond geschikt is,
werkhuis, een huis waarin gewerkt wordt,
schreeuwt, enz.
S. 50. Uit lettergrepen ontstaan woorden. bierazijn, azijn, van bier gemaakt, heengaan
Een woord is eene verstaanbare uitdrukking van eene plaats gaan, enz.
van eenig denkbeeld, welke in eene ademha- S. 56. Hieruit blijkt, dat het geenszins onling uitgesproken wordt. Het bevat zoo vele verschillig is, welk eene plaats een woord in
lettergrepen, als tot deszelfs voortbrenging zamenstelling met een ander woord bekleedt,
openingen van den mond vereischt worden : ciewijl bij eene verplaatsing van dezelven,
af-ge-ven , god-de-10k , waar-schzjn-lijk- indien deze mogelijk is, eene gansch andere
heid, ver-ont-waar-di-ging, enz.
beteekenis ontstaat, bij voorbeeld: werkhuis
S. 51. Een woord, hetwelk slechts uit eene en huiswerk, bouwland en landbouw, yenslettergreep bestaat, beet eenlettergrepig ; terglas en glasvenster, berggras en grasberg,
wanneer bet twee, of meer lettergrepen bierkelder en kelderbier, bloemveld en veldheeft, tweelettergrepig, enz., of algemeen bloom, botervat en vatboter, huisraad en
veellettergrepig. De meeste der eenlettergre- raadhuis, en vele anderen.
pige woorden zijn worteiwoorden •; sommige
S. 57. De uit twee deelen zamengestelde
derzelven ontstaan ook uit zamentrekking, woorden zijn de gewoonlijkste, echter zijn er
genoeg, welke uit Brie woorden bestaan, als •
als : ambt uit ambacht, biecht uit bigicht.
S. 52. Op welk eene wijze uit enkele lette- aartsbooswicht, veldpostmeester, zeevischren woorden ontstaan leert de woordgronding markt, wijnazijnmakeri , onuitsprekelijk, en
(etymologie), of de kennis van den oorsprong meer anderen. Verder moet men de zamenen de vorming der woorden, welke zoo be- stelling niet uitstrekken, de opeenstapeling
langrijk voor de kennis der taal is, dat men, van aan elkander gehechte woorden liefst,
volgens L. Ten Kate, » de gansche afleikun- door omschrijving, voorkomen, en, bij voor» de, als bij uitstek, met dien naam zou beeld, in plaats van erfstadhouderambt, het
ambt van erfstadhouder bezigen.
» mogen bestempelen. n
S. 53. De woorden zijn niet op eenmaal ont- S. 58. De zamengestelde woorden zijn zoo
staan, maar het eene woord is uit het a nde- yeelv uldig, als er rededeelen zijn, welk op zulk
regevormd geworden. Een oorspronkelijk eerie wijze met elkander kunnen verbonden
woord, of zulk een, hetwelk niet nit een worden. (2) 1. Twee of meer zelfstandige
ander ontstaan is, maar wel een ander kan
voortbrengen, heet stamwoord • en zulk een,
(1)L. Ten Kate zegt, dat de woordontleding eene
hetwelk door middel van voor- en achterstof is, welke, om hare uitnemende rijkheid, en
voegsels, uit zoodanig een stamwoord getevens on). bare nieuwheid, in geen klein vertoog,
naar vereisch, of te handelen is; waarom hij dezetvornid is, woret een afgeleid woord genoemd.
Zoo zijn, bij voorbeeld, berg, deel, huis, man » ye ook yoor eene afzonderlijke verbandeling gedaar de groote Ten Kate deze
stamwoorden, maar igber to deelbaar ver- » spaard had. »
ewigti
taak zoo meesterlijk uitgevoerd heeft ,wij ze
huizenonannelijk afgeleide woorden. (1) gge
ik den lezer naar het twee de deel vans Mans meermaalgenoemd on schatbaar werk, bl. 54 en verv., om
denga ik met stllzwijgen voorbij, en wijs den lezer in dit gewigtig stuk de beste onderrigting te bekonaar de meer genoemde Verhandeling over de men. In dezespraakkunst zullenechter, bier en daar,
Nederduitsche spelling, van den Hoogleeraar Sie- desaangaande ook eenige wenken gegeven worden.
(2) Over de zamengestelde u'erkwoorden wordt
genbeek, alwaar hij dezelve in het breede en grondig
bij de werkwoorden en voorzetsels gehandeld.
hehandeld kan vinden
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naamwoorden: bierglas, wijnkooper, veldmaarschalk enz.;2.een zelfstandig en bijvoegelijk naamwoord : goudgeel, gunstrijk , ijskoud
enz. • in welke woorden het zelfstandige
naamwoord voorgaat, het welk in andere
weder achtergcvoegd wordt:: hoogmoed,
hoogepriester (1), grootspreker, wijsneus,
domoor, kaalkop, enz.; 3. twee bijvoegelijke
naamwoorden :goedgunstig, vrijwillig, anderendaagsch, ligtvaardig , kleinmoedig , hooggeleerd, zoetvloei:jend, hoegdravend, en met
telwoorden : eenhoofdig, eenparig, eenstemfitly, eenoogig, eentoonig, driejarig, zeshoekig, enz.; 4. een voornaamwoord en zelfstandig naamwoord : zelfliefde, zelfstrijd, zelfmoord, enz., 5. een werkwoord en zelfstandig
naamwoord : brandhout, dra g band huurkoets, timmerwerf, rommelpot, drinkgeld,
slaapmuts, waschvat, schrifflafel, schaftklok,
rekenkunst, enz. •; 6. een werkwoord en bijvoegelijk naamwoord : brandheet, gedenktvaardig, bentinnenswaardig, eetgraag, enz. •

7. twee bijwoorden, of een bijwoord en
zelfstandig of bijvoegelijk naamwoord : nimmernteer, daarna, welvaart, hedendaagsch,
eensgezind, eensluidend, enz.; 8. een scheid-

baar voorzetsel en zelfstandig, of bijvoegelijk
naamwoord : afgang, bijstand, inkoop, otnweg, binnenkamer, onderkleed, bovenhuis,
tegenspoed, enz. , — opregt, bovenmatig,
bijziend, buitenlandsch, uitmuntend, enz. •

7. een onscheidbaar voorzetsel en zelfstandig,
of bijvoegelijk naamwoord : antwoord, wantrouw, bestand, ondank, enz., — ervaren,
wangunstig, ongeleerd, onujs, onverantwoordelijk, ongenaakbaar, ontevreden, enz.

(2) • 10. eindelijk vele uit naam- en andere
woorden zamengestelde hijwoorden : eenigzins, anderzins, geenszins, eensdeels, eensklaps , eenmaal , andermaal , anderwerf
dikwerf, somtijds, somwijlen, wederzijds,
veelmaals, derntaten, eenigermaten, alterwegen, enz.

S. 59. Ook kunnen, door middel der zamenstelling , rededeelen tot zelfstandige
naamwoorden worden, welke het op zich
zelven niet zijn • schoon zij in den deftigen
stijl zelden gebezigd worden : deugniet ,
weetniet, slokop, vraagal, albedil, enz.
S. 60. Het omschrevene, of nader be
lde woord blijft, in alle gevallen, onvetan-

derv] • dikwerf ook het omschrijvende, of
nader bepalende : tuinman, torenspits, kerkgang, tijdverdrijf, vaderntoord, halsdoek,
tafelbord, huisdeur, hulpmiddel, meesterstuk,
tandpijn, akkerbouw, nachtwacht, lepelkost,
spiegelglas , dagloon 9 lofgedicht , geldzak,
hoofdstuk, hofpoort , landgoed , landheer,
landman ,
zondag , maanlicht en vele anderen.

S. 61. Sommigen derzamengestelde woorden ontvangen achter het omschrijvende
gedeelte of lid eene s , als : godsdienst ,
haviksneus , koningsmoord , hongersnood,
huwelijksgoed, geregishof, rijksdag, lijfsgevaar, krijgsntan, kalfsvel, lamsbout, varkensworst, ezelskop, raadsheer, arbeidsloott,
kindsgedeelte, landsman (die met ons uit het-

zelfde land is, in tegenstelling van'het v(irige
landman, voor landbewoner, hoer) enz.
S. 62. Anderen nemen eene e aan, als :
zinnebeeld, paardekop, pennemes, koordedanser, tinnegieter, tandestoker, kurketrekker, zonnewlyzer, minnemoeder, bedestond,
beereklaauw, liedeboek, messemaker, naaldekoker, nonneklooster ; eenige anderen hebben
e en s, als : hondekot, hondsdagen, hartewee,
harteleed, hartsgeheim, hartstogt, enz.

S. 63. Eenigen hebben het omschrijvende
woord in het enkelvoud, schoon daarmede
altoos meer dan een bedoeld wordt, als: bloemtuin, appelboom, boekbinder, broodbakker,
vogelvanger,
pruikmaker, enz., -:
--anderen in
bet meervoud, als: oogenblik, boevenstuk, heldenntoed, vriendenkring, handenarbeid, enz.

S. 64. Het is geenszins onverschillig, of een
woord als zamengesteld, of als niet zamengesteld beschouwd wordt •; schoon het moeijelijk, en misschien onmogelijk is, hieromtrent eene naauwkeurige en doorgaande bepaling te maken. Het spreekt van zelf, dat het
gebruik ook hier zijne re ten heeft. Men
schrijft, bij voorbeeld, uitgaan, maar regtuit
gaan • altijd, maar te alien tide • brandschatten, raadplegen, weerlichten, maar storm
loo en huis houden, omdat men zegt ik
raadpleeg, het weerlicht, en ik loop storm,
ik houd huis, enz.; zoo ook dank zeggen,
krzjg voeren. Dat vele zamengestelde werk-

woorden hiervan uitgezonderd zijn, zal bij
de werkwoorden blijken.
S. 65. De vanwerkwoorden afgeleide zelfstandige naamwoorden, in in uitgaande,
worden veelal met hunne ornschrijvingen
(1) Zie over de verbuiging van dit woord,mijn zamengevoegd : schadeloos stellen , maar
schadeloosstelling • uit elkander zetten, maar
Woordenboek bij hoogepriester.
en te vrede
, even als te moede •; uitelkanderzetting ; geheint houden , maar
(2) Velen hezigen
verder te onvrede • loch hetgebruik heeft hierom- geheimhouding • in acht nemen, maar inachttrent beslist, dewip het eertijds gewone te vrede nerving, enz.
reedseen zamengesteld woord, ter,reden, is geworS. 66. Verkeerdelijk hecht men dikwerf
den, blijkbaar in de verbuiging van tevredener,
tevredenhcid; en zoo is het niet met te moede, waar- een werkwoord met zijn bijwoord aaneen •;
van geen zelfstandig naamwoord gevormd is. Onte- waarvan echter die uitgezonderd zijn, welke
vreden is zooveel als niet tevreden, en komt overeen bij de zamengestelde werkwoorden zullen
met onanankelijk , onberaden, enz.
voorkomen. Men schrijve derhalve , van
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elkandergescheiden : te binnen brengen, te
S. 72. De tusschenwerpsels drukken de
moede zijn , achteraan komen , achteruit gewaarwordingen slechts als gewaarwordingaan, naar boven loo ear, vol gieten, veel din en uit •; en derhalve kunnen zij onder
gelden, overeen stemmen, schoon maken, vlak de woorden,als teekenen van duidelijke
liggen, goed niaken, terug keeren, te leer voorstelllingen,
niet geteld worden.
stellen, enz.
S. 73. De woorden in den eigenlijken zin
S. 67. Twee door en verbondene woorden laten zich, voor zoo ver zij, in eene rede, op
worden mede van elkandergescheiden, omdat elkander betrekking hebben, en dat geen,
het koppelwoord en de zamensmelting tot wat wij denken, in eene geregelde orde
een denkbeeld uitsluit. Derhalve een en drukken, tot zekere soorten brengen. Men
twintig, drie en dertig, vier en veertig, enz. noemt dezelve deelen der rede (partes oraEn dit heeft zelfs danplaats, wanneer die tionis),welke, behalve de hover) genoemde
woorden als bijvoegelijke , of zelfstandige tusschenwerpsels, drie hoofdsoorten bevatnaamwoorden voorkomen : de een en der- ten, en well. naamwoorden (nomina), onder
tigste, een acht en veertiger, twee zes en welke algemeene benaming de zelfstandige
dertig ponders, enz.
naamwoorden (substantiva), met hunne lidS. 68. Even zoo worden van elkanderge- woorden (articuli), bijvoegeldke naamwoorscheiden veel beteekenend, hart veranderend, den (adjective) en voornaamwoorden (pronorific geladen, gepaard gaan, vooruit stekend, mina) begrepen zij n; 2. werkwoorden (verba),
pas nieuw, jong geboren, boven genoemd, en 3. kleinere rededeelen, als : teiwoorden
even wild, even groot, berg op, berg af, op lnumeralia), voorzetsels (praepositiones),
en neer, of neder, een arm vol, eene hand bijwoorden (adverbia), en voegwoorden (convol (1), hoe veel, zoo veel (ech ter de hoeveelste, junctiones). En tot deze of gene soort kan
enz.) zoo wel als.
ieder woord gcrekend worden te behooren.
69. Ik heb boven reeds aangemerkt, dat
S. 74.1 leder ons bekend voorwerp in
het rnoeijelijk is, naauwkeurig te bepalen, de natuur, het zij levend of levenloos, ligwelke woorden al, welke niet als zamengesteld chamelijk of geestelijk, heeft zijnen naam •;
moeten beschouwd worden; en daarom deze naam wordt zelfstandig naamwoord
schrijft men, in twijfelachtige gevallen, tie genoemd, om daardoor de zelfstandigheid
woorden liever van elkandergescheiden, des voorwerps aan te duiden. Zoodanige zijn:
dan zamengesteld, dewiji de zamenstelling mensch, paard, to el waarheid, enz.
dikwerfgeen nut doet, en sommige lange
S. 75. 2. Om de meerdere of mindere bezamenstellingen door awns duisterheid ver- paaldheid der zelfstandige naamwoorden te
oorzaken.
onderseheiden, worden de woordjes de, het,
een, of eene, welke den naam van lidwoorden
TWEEDE HOOFDSTUK.
dragen, voor dezelve geplaatst, terwijI daarOVIR DE ONDERSCHEIDENE TAALDEELEN, OF
door tevens derzelver geslacht kenbaar wordt.
DEELEN DER REDE.
Niet alle talen hebben dit rededeel.
S. 76. 3. Alle voorwerpen hebben zekere
Algemeen overzigt.
eigenschappen van uitgebreidheid, gedaante,
S. 70. Tot dus ver hebben wij de bijzon- enz. , welke hun eigen zijn , of hun aangedere klanken en letterteekenen onzer taal bra c t kunnen worden. Wij noemen dezelve
overwogen, en tevens getoond, hoe, door kivoegelzYke naamwoorden , en zij zijn , bij
bijeenvoeging van dezelve, lettergrepen en voorbeeld : goed , groot , schoon , wit, enz.
. 77. 4. Dikwerf worden andere woorden
woordengevormd, en eindelijk, op welk
eene wijze twee of meer woorden zamenge- gebezigd , welke in de lasts der zelfstandige
voegd en tot een woord gemaakt worden. naamwoorden komen , om daardoor degeThansgaan wij over tot de beschouwing tlurige herhaling van een en hetzelfde woord
van de onderscheidene taaldeelen, welke ter te vermijden • zij worden voornaamwoorden
vorming van eene volkomene en wel zamen- genoemd ; en door middel van dezelve zeggen
gestelde rede dienstig en noodzakelijk zijn. wij : de gierigaard leeft alleen voor zich
S. 71. Alle woorden zip] of uitdrukkingen zelven : terwijI wij, zonder voornaamwooronzergewaarwordingen, of onzer voorstel- den, in plaats daarvan, zouden moeten zeglingen. De eerste heeten tusschenwerpsels gen : de gierigaard lee ft alleen voor den gie(interjectiones), en de andere eigenlijke rigaard.
S. 78. ti. Dikwerf moet ook het getal der
woorden.
door de zelfstandige naamwoorden aangeduide zaken bepaald worden ; en dit geschiedt door de telwoorden, zijnde een, twee,
(1) Doorgaans sehrijft men handvol: eene handvol
tien, dertig, enz. • of ook veel, weinig, alle,
doch
verkeerd,
dewip
men
in
bet
aanmerkingen,
mcervoud niet zegt twee handvollen,maar twee han- enz. • waarvan de eerste bepaalde, en de laatste algeineene teiwoorden genoemd worden.
den vol.
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S. 79. 6. Om eene zelfstandige eigenschap met een zelfstandig voorwerp te
vereenigen, en door deze vereeniging eenen
volzin voort te brengen, behoeven wij een
woord, dat wij werkwoord noemen, bij voorbeeld zzyn: de man is groot — het huis was
schoon — het kind slaapt, of is slapende, de
vogel vliegt, of is vliegende.
S. 80. 7. De woorden, welke ter nadere
bepaling van de werkwoorden, of ter aanduiding van den tijd wanneer, de plaats waar,
of de wijs hoe iets is of geschiedt, gebezigd
worden, dragen den naam van bijwoorden,
en zijn, bij voorbeeld, gisteren, hier, noodzakelijk, enz.
S. 81.8. Om de betrekkingen en omstan digheden der voorwerpen, en den wederzijdschen invloed, die zij op elkander hebben,
uit te drukken, gebruiken wij de voorzetsels,
als : aan, in, NJ, enz.
S. 82. 9.Teraanduiding van de betrekking,
welke de eene rede op de andere heeft, en
ter verbinding van dezelve met elkander, dienen de voegwoorden, als: daar, dewijl, maar,
enz.
S. 85. Gemeenlijk telt men de deelwoorden
(participia) o ak onder de taaldeelen •; doch zij
zijn eigenlijk slechls van de werkwoorden afgeleide bijvoegelijke naamwoorden. Daarentegen verdienen de telwoorden, en inzonderheld de bepaalde telwoorden, met meer regt,
onder de deelen der redegerangschikt te
worden, dewijl die van de overige woorden
geheel onderseheiden zijn.
NADERE ONTWIKKELING VAN DE

DEELEN DER REDE.
A. OVER DE NAAMWO0RDE1.
1. Over de zelfstandige naamwoorden.
Jierzelver aard.
. 84. Een zelfstandig naamwoord is het

ewigtigste deel der rede, tot hetwelk al
g
de overige rededeelen in betrekking staan,
en om welks wil zij aanwezig zijn. Op zich
zelf, en, zonder behulp van een ander woord,
duidt het werkelijk eene zelfstandigheid, of
het wezen eener zaak aan, als : man, mier,
huis, stoel, enz. Ook stelt het iets onzelfstanz
digs, en alleen in beschouwing bestaande,
maar als zelfstandig aangemerkt wordende,
voor, als : deugd, schoonheid, grootte, lie de
vriendschap, enz.
S. 85. De zelfstandige naamwoorden wordengevoegelijkst in twee soorten verdeeld,
in eigene en gemeene. Een eigen zelfstandig
naamwoord is zoodanig een,
hetwelk zekeren
persoon, of zekere zelfstandige zaak alleen
aanduidt, en daaraan, met uitsluiting van
alle anderen, als een eigéntiaam, gegeven
wordt, bij voorbeeld : 1Vederland, de Maas,
Dordrecht, Berlijn, Willem, Maria, enz. Een
gemeen zelfstandig naamwoord is zulk een,

waardoor vele zelfstandige din en tot eene
en dezelfdesoort behoorende, aangeduid worden, als • mensch, vrouw, man, visch, land,
stall, rivier, water, lucht, zand, yolk, enz.
S. 86. De nederduitsche taal heeft het
voorregt, dat zij ieder denkbeeld als iets
zelfstandigs beschouwen, en bij gevolg
ieder deel der rede als zelfstandig gebruiken kan • bij voorbeeld : het lezen, het
denken, onder 4,et bidden, de wijzen, de
geleerden, het schoone, het edele, het inzjne,
het uwe, ntzjn ja, uw neen, bij de zaak is
een maar, het ach en wee, inzjn ander ik,
de vier, de zes, de tien, in het kaartspel, dat
heeft zijn voor en tegen, het honderd, het

duizend, enz.
S. 87. Een zelfstandig naamwoord, dat
een voorwerp, in vergelijking met een ander,
als verkleind aanduidt, wordt verkleinwoord
genoemd •; en deze verkleining geschiedt
door den uit an j,e achter naamwoorden
gevoegd, als : huisje, kin 'e lam 'e enz.
En hierbij moeten de volgende bijzonderheden opgemerkt worden :
1. Om de welluidendheidplaatst men
voor dezen uit an dikwerf eene 8, of p,
echter Diet willekeurig, maar naar gelang
van de letters, welke voorafgaan. Zoo komt
je achter d, t, f, g, k, p, s, en sch, als,
draadje, krijtje, brie 'e daagje, plekje,
streepje, dasje, vischje, enz. • tje achter 1, n,
r, iv, en achter de tweeklanken, als : aaltje,
wijntje, kamertje, zwaluwtje, koetje, enz.,
pje achter m, als : kraampje, zoom 'e enz.

2. Vele woorden van eene lettergreep,
of waarvan de laatste lettergreep slechts
eenen klinker heeft, uitgaande op b, 1, m, en
n, en in het meervoud den laatsten medeklinker verdubbelende, als : krib, kribben,
bel, bellen, enz., worden verlengd, en nemen
den verkleinenden uit an tie aan, bij voorbeeld : schubbetje, schelletje, kornmetje, joponnetje, vriendinnetje, enz.
5. Voor je zegt men ook 'en (oudtijds gen)
en ken, als, draadjen, draadken, en in sommi n e woorden, om de welluidendheid, sken.
als :'on sken doeksken. (1)
2. Over degetallen, of het enkel- en meervoted der zelfstandige naamwoorden.

S. 88. Een zelfstandig naamwoord duidt
of eene enkele zaak, ofverscheidene zaken
tegelijk aan. Het eerste geval noemt men
enkelvoud, of het enkelvoudige getal, en dit
stelt de zaak als eene eenheid •voor; het
andere noemt men meervoud, of het meervoudige getal •; en dit duidt de zaak als eene
meerderheid aan. Zoo is, bij voorbeeld, man
het enkelvoud, en mannen het meervoud.
S. 89. Alle zelfstandige naamwoorden, van
(1) Zie verder mijn Nederd. taalk. woordenboek,
bij h.
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welken aard zij ook mogen wezen, hebben
of beide getallen tegelijk, of ten minste
een derzelven. Al dat een heeft derhalve
ook een meervoudig getal, hetwelk in zijne
soort meervoudig voorhanden is, als : mensch,
menschen, to el tafels, boek, boeken, enz.
S. 90. In zoo verre een eigennaam niet
slechts aan een, maar ook aan meer voorwerP gegeven wordt, hebben de eigennamen
ook een meervoud • bij voorbeeld : ik heb
onder mijne kinderen twee Pieters. Ook
wanneer een eigennaam ter aanduiding van
zekere eigenschap dient, als : de Newtons
van onzen ti 'd — de Alexanders van het
Noorden, dat is, de rnannen, die in kennis

en moed dat een zijn, wat Newton en Alexander waren.
§. 91. Eenige zellstandige naamwoorden
worden alleen in het enkelvoudige getal
gebruikt, als: raad (raadgeving), roof (prool),
stof, vee, enz. •; zoo ook die zelfstandige naa mwoorden, welke eene stoffelijkheid beteekenen, als : aarde, spek, vet, smeer, vleesch,
goud, drek, bloed, draf, yerst, gras, hooi,
kaf, klei, leder, leem, molm, mëst, pek,
pekel, stroo, slijk, slijm, teer, zweet, adem,
speeksel, schimmel, most, talk, dauw, was,
asch, sneeuw, ijs, dzer, koper, lood, tin,
blik, zilver, boter, melk, vlas, hout, steen,
y , zand, ooft, meel,
been, water, koorn, tart

enz., in zoo verre, namelijk, daardoor, alleen
de stof, in het onbepaalde denkbeeld, aan efluid wordt. Vindt men intusschen sommige
dezer woorden in het meervoudgebezigd,
flan is dit een meervoud, afgeleid van het
enkelvoud in eenegeheele andere beteekenis.
Zoo maakt, bij voorbeeld, het woord i:fzer,
in den zin van een stuk Uzer, of een van
dzer gemaakt werktuig, in het meervoud
tyzers; zoo ook aarde, in het meervoud
aarden, voor soorten van aarde • hout, in het
meervoud holden, voor soorten van hout, of
stukken hout; water, in het meervoud wateren, voor soorten van water -- gebrande
waterers, voor sterke dranken, enz.
S. 92. Ook lijden die woorden geen meervoud, welke van de onbepaalde wijs der
werkwoorden afgeleid worden, met wegwerping van den uitgang en en voorvoeging van
ye •; en welke zelfstandige naamwoorden de
werking dier werkwoorden uitdrukken •; als :
gehuil, gezucht, geroep, gekraak, gettuister,
gevraag, gen). , gevrij, gebulder, gejammer,
gedonder, gebabbel, gedobbel, gekakel, enz.

S. 93. De zelfstandige naamwoorden, welke jets onzelfstandigs, maar als zelfstandig
aangemerkt wordende, voorstellen, worden
mede alleen in het enkelvoudige getal gebruikt. Daartoe behooren de namen der
deugden, ondeugden en hartstogten, als :
argwaan, achterdocht, hulde, gierigheid,
overspet, hoogmoed, liefde,min, trouw, wil,
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lofe, dronkenschap, toorn, troost, schaamte,
haat, ttijd, rouw, beroutv, vrees, hoop,
bedrog, eerldkheid •; gelijk ook die, welke
eenen toestand uitdrukken, als : dood, leven,
slaap, eer, echt, schande, honger, dorst,
vreugd, verdriet, blddschap,vrede, opkomst,
dwang, aanvang, einde, heil, geluk, ongeluk,
noodlot, overlast, komm6r, armoede, adel,
duurte, jeugd, verderf •; verder diegene,

welke eene eigenschap aan jets toekennen,
als : roest, zwaarte, hitte, koude, warmte,
rust , gehoorzaamheid , geweld , vernuft,
moeite , dank , handel, enz. Eindelijk de
onbepaalde wijs der werkwoorden, en het

onzijdige geslacht der bijvoegelijke naamwoorden, als zelfstandig beschouwd, als :
het zitten, het staan, het weten, het schoone,
hetgroote,
het edele, enz.

S. 94. Nog moet men, ten aanzien van
degetallen der zelfstandige naamwoorden,
aanmerken , dat sommige naamwoorden
alleen in het meervoudige getal gebezigd
worden, als : inkomsten, onkosten, kosten,
ouderen , voorouderen , .Alen , hersens
lieden, gezusters, gebroeders, enz.

S. 95. Het meervoudige getal onzer zelfstandige naamwoorden wordt door het aannemen van s, n, en en gemaakt. Door s, als :
akker, akkers, herder, herders, nagel, nagels,
bliksem, bliksems, haven, havens, kok, koks,
maat, inaats. Door n en en, als : hoogte,
hoogten, bede, beden, hoofd, hoofden, kracht,
krachten, kraai, kraaden, klaauw,klaauwen,
enz. Lid heeft in het meervoud leden, schip,
schepen, stud, steden, smid, smeden, spit,
speten, enz., van het oude led, schep, steel,
smed, spet, enz.

S. 96. Sommige zelfstandige naamwoorden verdubbelen, bij het vormen van het
meervoud , den medeklinker , als : bron,
bronnen, klip, klippen, schim, schimmen,
minnares, minaressen, getuigenis, getuigenissen, vriendin, vriendinnen, man, mannee bal, ballen, rdkdom, rijkdommen,
genootschap, genootschappen, enz.

S. 97. Alle zelfstandige naamwoorden
welke, van bijvoegelijke afgeleid, in heid
uitgaan, hebben, in het meervoud, heden,
als : waarheid, waarheden, enz. Deze zachtstaartige uitgang, dienende. om het hoedanige tot eene hoedanigheid over to brengen,
was oudtijds niet held, maar hede, en van
bier het meervoud heden.
S. 98. Sommige zelfstandige naamwoorden hebben, in het meervoud, ers en eren,
als : kind, kinders, kinderen, kalf, kalvers,
kalveren (ook kalven), rand, runders, runderen, blad, bladers, bladeren (ook bladen),
been, beenders, beenderen (ook beenen, schoon
beenen en beenderen onderscheidengebruikt
worden), gemoed, gemoederen (ookgemoeden),
y olk, volkeren (ook volken), rad, rafters
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103. Gelijk wij deze onderscheiding
mede inandere talen aantreffen, hoewel de
meeste in degeslachten der woorden zelden
overeenkomen, zoo vinden wij dezelve ook
in onze taal, van de vroegste tijden of gevolgd, en, in de met de onze verwantschapte
talen, vrij eenparig en bestendig waargenomen.
S. 104. Sommige zelfstandige naamwoorden echter hebben, door den tijd, eenige
verandering van geslacht onder aan terwijt
andere onverschillig in twee, of ook in alle
drie degeslachten gebezigd worden. Zoo is,
bij voorbeeld, in het woord tijd, zoo wel het
vrouwelijke als mannelijke geslacht in gelaingen, verlangens.
§. 100. Eindelijk client aangemerkt te wor- bruikgeweest, wordende hetzelve to enden, dat het onderscheid, hetwelk sommigen woordig, doorgaans, alleen in het mannelijke
in het meervoud willen gemaakt hebben tus- geslacht gebezigd, uitgezonderd echter in de
schen de uitgangen, s en en, als : kinders, spreekwijzen to dier ti 'd in der ti 'd, Even
kinderen, vogel, vogelen, enz., meenende, zoo wordt het woord dood zoo wel in het
dat de eerste uitgang tot den eersten, vier- vrouwelijke als mannelijke geslacht, en oorden en vijfden naamval, de laatste tot de log, bovendien nog, onzijdig gebruikt.
S. 105. Behalve deze drieledige onderdrie andere naamvallen behoort, geheel willekeurig, en noch op den aard der taal, noch scheiding van de zelfstandige naamwoorden
op den voor an der achtbaarste schrijveren zijn er nog twee andere soorten, welke wij
gegrond is : terwijl het gevoelen van hen, gemeenslachtige en gelijk- of zelfslachtige
die den uitgang s tot den gemeenen, den woorden noemen. De eerste zijn die wooruitgang en tot den deftigen stip gebragt den, welke mannelijk of vrouwelijk zijn, naar
willen hebben, door menigvuldige voorbeel- mate zij van eenen mannelijken of vrouweden onzer beste schrijveren krachteloos ge- lijken persoon gebezigd worden, als : bode,
boel, gelijk ook gemaal, gids, gezel, erfmaakt wordt.
genaam , bedgenoot , dischgenoot , echtge5. Over degeslachten der zelfstandige

raderen, (ook radon) , lied, liederen, enz. •
welke woorden outings, in het enkelvoud, op
er uitgingen, als : kinder, kalver, volker,
enz. (1)
S. 99. Uit het boven (S. 95.) aangevoerde
blijkt de misslag van sommigen, die, in
eenige zelfstandige naamwoorden, twee kenmerken van het meervoud bijeen voegen,
schrijvende begeerte, begeertens, behoefte,
behoeftens, enz., alwaar des geheel overtoilig
is, als wordende het meervoud reeds door de
achtergevoegde n aangewezen •; terwij1 de s
dan te pas komt, wanneer het enkelvoud op
en eindigt, als : genoegen, genoegens, ver-

foot, lotgenoot, vondeling, vreemdeling, zuigeling ,enz ; waarvan eenige ook met eenen

naamwoorden.

S. 101. De waarneming van tweederlei geslacht bij alle levende wezens, namelijk het
mannelijke en vrouwelijke, heeft de menschen, bij de eerste vorming van de taal, op
het denkbeeldgebragt, om hetzelfde onderscheid ook in de uitdrukking van zelfstandige, of als zelfstandig beschouwde, zaken in
te voeren. Doch, daar men van vele zaken
zulke donkere begrippen had, dat men aan
dezelvegeen van beide geslachten konde
toekennen,
zoo ontstond eene derde soort
van woorden, namelijk onzljdige,
S. 102. Schoon men, over het algemeen,
kan aanmerken, dat, bij de bepaling van het
geslacht der woorden, alles waarmede het
denkbeeld vangrootte, sterkte, werkzaamheld en verschrikkelijkheid verknocht was,
mannelijk, — alles, wat men zich als zwak,
zacht, vruchtbaar, schoon, aangenaam en
lijdend voorstelde, vrouwelzjk, — en alles,
waaraan mengeene dezer eigenschappen ontdekte, of waaromtrent degewaarwording
verdeeld was, onzUdig genoemd werd, blijft
het echter zeer moeijelijk, in alle bijzondere
woorden, de reden aan te wijzen, waarom
dezelve tot dit, en niet tot een ander geslacht
gebragt zijn.

vrouwelijken uitgang gebezigd worden, als :
bodin, gemalin, enz. De laatste bevatten bei-

de de seksen onder een en hetzelfdegeslacht,
het zij mannelijk, vrouwelijk of onzijdig.
Hiertoe behooren de mannelijke woorden
arend , kernel , leeuwerik , olifant , reiger,
struis, nil, valk, vink, vos, welke men nooit

vrouwelijk zal vinden, schoon zij van de
wijfjes gebruikt worden. Zoo ook de vrouwelijke woorden, muis, rot, haagdis, slang,
duif, kraai, musch, snip, tortel, zwaluw,

enz., welke altoos vrouwelijk blijven, schoon
ook voor mannetjes gebezigd wordende. Insgelijks het vrouwelijke woord kat, hetwelk
ook van den katergezegd, en het onzijdige
woord paard, waardoor zoo wel de hengst
als de merrie, gelijk ook kind, waardoor zoo
wel een 'on en als een meisje aangeduid
wordt.
S. 106. Ter bepaling van de geslachten
der zelfstandige naamwoorden dienen de
volgende algemeene re gels. (1)
(1) Deze reels zijn (dit zij voor altijd gezegd)
grootendeels ontleend uit de Voorrede van den Hoogleeraar A...Kluit,voor den zesden druk van de lijst der
gebruikelijkste zelfstandige naamwoorden, beteekend
door hunne geslachten, door D. van Hoogstraten • in
welke Voorrede zeer breedvoerig, en niet minder

(1) Zie L. Ten Kate, Aanleid., enz. D. I. hi. 383
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1. Tot het manneltjke geslacht behooren alle
eigennamen van manners als : Willem, Andries, Pieter, Jakob, enz.
. Wijders alle namen van manne.107
lijke eigenschappen, waardigheden en bedieningen, als : heer, koning , vorst , koopman,
bode, enz., waartegen de vrouwelijke uitgangen
ing, st, en de, in koning, vorst, bode , en meer
dergelijke woorden, niets afdoen.
S. 108. Verder alle zelfstandige naamwoorden, welke, van werkwoorden afkomstig, op
aar en er it an wanneer zij de werking op
eenenmannelijken persoon overbrengen, als :
makelaar, drager , kuiper, enz.; of die van een
ander zelfstandig naamwoord afgeleid, eenen
werkenden mannelijken persoon aanduiden ,
als : zondaar , logenaar, schuldenaar, enz.
ook met den uitgang ier, als : tuinier, herbergier, wijngaardenier, enz. En hierbij houde
men wel in het oog, dat niet de uitgang, maar
de bedoelde persoon het geslacht bepaalt, dewijI baker , kamenier, enz., vrouwelijk zijn.
5. 109. Ook de namen van zoodanige werktut en gereedschappen, of zaken, die van een
werkwoord afgeleid, het werk eens mans vervangen of verrigten, en die dos overdragtig
tot eene zaak, of een werktuig overgegaan
zijn, vooral zulke, die in er eindigen •; bij
voorbeeld, een snuiter is iemand, die snuit,
eenwaaijer een, die waait, een looper een, die
loopt, een wzjzer een, die wijst, enz. Op deze
wjs
i zijn an mannelijk ; stamper, lichter,
schepper (watervat), klopper, houwer, passer,
nz. Men verwarre echter met deze woorden
e
geene andere mannelijke en onzijdige woorden, welke zoodanige eigenschap niet aanduiden, als: slinger, polder, donder, sluijer,
to me leger, leder, voeder, en diergelijke,
welke, schoon op er uitgaande, echter niet op
dezelfde wijs van werkwoorden afgeleid worden, noch de werking daarvan aanduiden.
Slinger, bij voorbeeld, is eigenlijk het wortelwoord van slingeren ; en schoon het een werktuig zij om to slingeren, volt daaruit echter
niet, dat slinger mannelijk is, dewiji, wanneer
dit doorging, alle andere werktuigen, als
spade, houweel, enz., mannelijk zouden moeten
zijn.
. Mannelijk zijn insgelijks die zelf.110
standige naamwoorden, welke, schoon op zich
zelven een ander geslacht hebbende, echter
wel eens als eigene benamingen van mannen
aangemerkt worden, of eenige mannelijke
eigenschap aanduiden. Zoodanige zijn bloed,
ondeugd, booswicht, voorspraak, lidmaat, enz.
grondig, over de geslachten gehandeld wordt. Men
vergelijke hiermede L. Ten Kate, D. I. bl. 80 en
ver y ., en D. II. bl. 396 — 468 ; Moonen, Nederd.
spraakk. M. 100 en ver y . •; L. van Bolhuis, in zijne
aanteekeningen op de beknopte aanleiding tot de kennisse der spelling, enz. van K. Stijl, M. 62 en very.
SPRiAKK.
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Bet bloed is, bij voorbeeld, onzijdig; maar men
noemt iemand eenen hived; en dan is het mannelijk. De deugd is vrouwelijk •; maar in gij
zzjt een ondeugd is het mannelijk ; en zoo in de

overige woorden.
Om dezelfde reden zijn blaaskaak, breekspel, borst, albedrijf, albeschik, albedil, deugniet, schoft, klapspaan, toeverlaat, voorzaat,
roervink, brekebeen, domoor, enz., mannelijk,

schoon op zich zelven van een andergeslacht
zijnde.
S . 111. Tot dezen reel behooren niet zoodanige woorden, welke van het vrouwelijke of
onzijdige geslacht zijnde, alleen overdragtig,
of ook bij overnaming, op mannelijke personen
toegepast worden. Zoo noemt men, bij vergelijking, of bij overdragt, den dichter wel eens
eene zwaan, den keizer de zon van Oostenrijk.
Ook zegt men van een meisje, dat zij een lief
ding , — van eene vrouw, dat zij een oud vel,—
van eenen man, dat hi' eene goede kennis is.
Bij overnaming heeft gemeenlijk hetzelfde
plaats. Zoo is, bij voorbeeld, het woord wacht
vrouweliik. Wanneer men nu, bij overnaming,
de schildwacht, de nachtwacht, de torenwacht,

enz. zegt, dan blijven deze woorden vrouwelijk, schoon daardoor manners aangeduid
worden.
5. 112. Tot het mannelijke geslacht behooren tevens de namen van steenen, wanneer zij
eenen bijzonderen steen aanduiden, als: agaat,
diamant, saffier, enz.; bij voorbeeld : zie hi
eenenfractifen agaat •; terwijI zij, voor de erts,
of stof, genomen, onzijdig zijn : eene door van
Fielder agaat.
S. 113. Mannelijk zijn insgelijks de woorden,
in dom uitgaande , wanneer zij den staat , de

matg
, of gesteldheid eener zaak aanduiden
,
als: de adeldom, eigendom, ouderdom, rijkdom,
wasdom , enz. (1)
S. '114. Vrij algemeen zijn de woorden , in
em en sem uitgaande, van het mannelijke
geslacht, als : adem , bodem , balsem , bezett t
bliksem, boezem, enz. En hiertoe kunnen ook
de woorden , in lnt en rem bij intrekking voor
lent en rem, uitgaande, gebragt worden, als •
arm, galm, halm, helm, schalm, schelm,
scherm, storm, worm, enz.
S. 115.2. Tot het vrouwelzjke geslacht be-

hooren de eigennamen van vrouwen, als :
Maria, Joanna, Elizabet, Jozina, enz.
S. 116. •Wijders de namen van vrouwelijke
eigenschappen, waardigheden en bedieningen,
als: dienstmaagd, baker, kamenier. Ook die,
welke den uitgang ster hebben, als : voedster,
loopster, snoepster, enz. Insgelijks zulke,
welke van mannelijke zelfstandige naamwoorden ontleend zijn, en in in, es, of ster uitgaan,
als: koningin, vorstin, prinses, zondares„ her(1) Zie verder, over de woorden in dom uitgaande
bij het anzijdige geslacht.
S
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bergierster, zangster, ook zangeres en zangeyin, enz. Van dezen reel heeft het gebruik
alleen het woord wijf uitgezonderd, dat onzijdi
is.
g
S. 117. Vrouwelijk worden genomen de
stoffelijke namen der letteren van het abó, als:
dat woord wordt met eene zacht-lange e gespeld — de reel begint met eene groote b, enz.
S. 118. Zoo ook zijn de cijfergetallen, wanneer zij op zich zelven stoffelijk uitgedrukt
warden, van het vrouwelijke geslacht, als : de
zes, de negen, de honderd, enz. Doch bij verzameling worden zij onzijdig gebezigd, als :
het honderd, het vijf en twintig kost zoo veel.
Hier moet men ook niet verwarren zulke
gezegden, waarin eene uitlating van het zelfstandige naamwoord plaats heeft, als : ik koop
de zes (bij voorbeeld visschen) voor zoo veel.
S. 119. Vrouwelijk zijn de zelfstandige
naamwoorden, die, op schap eindigende, van
bijvoegrelijke naamwoorden afstammen, en eene
hoedanigheid beteekenen, als : de gramschap,
dronkenschap, blijdschap, enz. Ook zulke,
welke, van zelfstandige naamwoorden afkomseene algemeenheid van personen in een
ti eene
vergaderd ligchaam to kennen geven, als : de
broederschap, burgersc.hap, priesterschap, enz.,
terwijl deze laatste soort van woorden, wanneer zij eene gesteldheid, waardigheid, of
bediening uitdrukken, onzijdig is, als : het
burgerschap , meesterschap stadhouderschap, enz. (1)
S. '120. Ook zijn de woorden, op i n uitgaande, van het vrouwelijke geslacht, namelijk die,
Welke van het worteldeel van eenig werkwoord
afgeleid, de dadelijke werking beteekenen, als
•aandrijving, belooning, vermaning, betering,
enz. • zonder dat hieromtrent eenige uitzondering plaats heeft. Doch hiermede moet men niet
verwarren eenige oorspronkelijke woorden, of
zulke, die niet van werkwoorden afkomen, als :
ring, kring, penning • noch andere, in ling
eindigende, als vreemdeling, zuigeling, enz.,
welke mannelijk zijn.
121. Tot het vrouwelijke geslacht behooren ook de woorden ,
welke, van naamwoorden
afgeleid , op ij uit aan en eenen staat, eene
bediening, of werking aanduiden, als : abdij,
burgertj, hoovaardij, maatschappij, artsentj,
schilderij , enz. • ten aanzien van welk laatste woord echter dikwijls gehoord wordt het
schilderij. Doch hiervan zijn geheel onderscheiden de woorden, welke met het voorzetsel ge
van werkwoorden gemaakt worden, als : gettj,
gerzj, gevrij •; van welke bij de onzijdige naamwoorden zalgehandeld worden.
S. 122. Ook wordt de uit an nis , achter
werkwoordengevoegd, en eene daad ofgesteldheld beteekenende, vrouwelijk geacht, als : ergernis, behoudenis, belijdenis, geheugenis, enz.
(1) Zie bij de woorden van het onzijdige geslacht.

Echter heefter bier ook weder eenige afwijking
plaats, als blijkt uit vonnis, en getuigenis, waarvan het eerste onzijdig, en het laatste vrouwelijk en onzijdig gebezigd wordt.
§. 123. Vrouwelijk zijn ook alle woorden,
welke in held uitgaan. Zij zijn van bijvoegelike naamwoorden of deelwoorden afkomstig,
en beteekenen de hoedanigheid van dat woord,
als : regtvaardigheid, grootheid, goedheid, wellevendheid, belezenheid, enz.
.124. Zoo ook de woorden, op t o , uitgaande
welke van bijvoegelijke naamwoorden afgeleid
zijn, als hoogte van hoog , duurte van duur,
flaauwte vanflaauw,
enz.
S. 125. Behalve deze, zijn er nog verscheidene andere zelfstandige naamwoorden, van
werkwoorden afgeleid, weIke, mede in te eindigende, vrouwelijk zijn, als :• moeite, schaamte,
sterfte, teelte (thans meest teelt), van moeijen,
schamen, sterven, telen. En met weglating van
e, dragt, klagt, slagt, enz, van dragen, klagen,
slagen (nu slaan). In deze wijs van aLleiding is
ook de reden van het vrouwelijke geslacht te
zoeken in de woorden, met beengebeginnende,
als : begeerte, behoefte, gelofte, van begeeren,
behoeven, lovers (beloven).
S. 126. Ook heeft het vrouwelijke geslacht
plaats in de woorden geboorte, gedaante, gedachte, enz., van de lijdende deelwoorden geborers, gedaan, gedacht, afkomstig.
.127. Wij zouden nog andere regels omtrent het vrouwelijke geslacht der zelfstandige
naamwoorden, als uit derzelver uitgangen kenbaar, kunnen opgeven doch deze zijn aan to
veel uitzonderingen onderhevig, waarom wij
liever tot andere beschouwingen over aan
S. 128. 3. Tot de algemeene regelen ten
aanzien van de onzzjdige zelfstandige naamwoorden, behooren de volgende. Onzijdig zijn
de eigenamen van landen, steden, dorpen en
plaatsen, welke, wanneer zij alleen genoemd,
en niet nailer beschreven worden, in het
Nederduitsch, zonder lidwoorden voorkomen,
als : En eland Amsterdam • over Bleiswijk en
Noerkapel naar Waddingsveen rijden •; terwijl
men, dezelve woorden met een lidwoord bezigende, zegt het kooprzjke Amsterdam, enz.
Alle namen van landen en steden, daarentegen,
welke in het Nederduitsch een lidwoord voorop
hebben, schikken zich naar derzelver in digen aard, of bijzonderen uitgang, als : de
Betuw, de Veluw, de Lemmer, het Gooi, enz.
. 129. Onzijdig zijn zoodanige woorden,
welke de onbepaalde wijs der werkwoorden, of
het onzijdige geslacht der bijvoegelijke naamwoorden uitmaken, en als zelfstandige naamwoordengebezigd worden, als : het eten, het
zingen, het diep, het ruim, enz. • tot welke
Iaatste soort van woorden ook het woord

mensch behoort, hetwelk, bij inkorting, van
het bijvoegelijk naamwoord mennisch ontleend,
en van het oude men, voor man, afkomstig

SPRAAKKUNST.
Wanneer men echter van menschen in het
algemeen spreekt, zegt men de mensch, in het
mannelijke geslacht.
S. 130. Die zelfstandige naamwoorden, welke
eene algemeenheid van stof of erts aanduiden,
zijn insgelijks onzijdig, als : het graan, hout,
steen, diamant, koper, enz.
S. 131. Ook die woorden, welke van de
onbepaalde wijs der werkwoorden, met we
werping van en en voorzetting van ge, afkomen,
en derzelver werking aanduiden, als : geraas,
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vallen, van de werkwoorden beslaan, ontslaan,
verslaan, afkomstig. (1)

S. 136. Onzijdig zijn, wijders, de woorden,
welke met a beginnende en in te eindigende,
noch van een werkwoord, noch van een hipvoegelijk naamwoord, maar van een oorspronkelijk zelfstandig naamwoord afgeleid worden,
als : hetgebergte van berg, gebloemte van bloem,
gestoelte van stoel, gevogelte van vogel, gebeente van been, gedierte van dier, enz.

§. 137. Tot het onzijdige geslacht behooren
insgelijks de verkleinwoorden, welke je, tje, ken,
kijn of lifts hebben, als : schaapje, lammetje,
jonksken, wendekijn, maagdelijn, enz.,waarvan
de uit an je, of tje, thans meest in gebruik is.
§. 138. Zoo ook de woorden, welke op sel
enz. • van welke sommigen van zin veranderen, eindigen, en, van werkwoorden afgeleid, eene
zoo dat zij van de werkende daad overgaan, om voortgebragte zaak, of een werktuig aanduide bewerkte, of voortgebragte aan te duiden, den, als: het schepsel, baksel, deksel, treksel,
als : het gebak, gebouw, gebraad, enz., welke bindsel, enz.
Diet meer het bakken, bouwen, braden, enz.
S. 139. Wijders de woorden, in schap uit,
beteekenen,
maar datgeen, wat uit het
bakken
gaande, en van zelfstandige naamwoorden.
bouwen, braden, enz., voortkomt. Intusschen afkomstig . wanneer zij eene bediening, of
is het natuurlijk, dat het voorgevoegde ge waardigheid beteekenen, als : het burgerschap,
weggelaten wordt in woorden, afgeleid van priesterschap, apostelschap, enz. •; welke alle
werkwoorden, welke reeds een der onscheid- echter vrouwelijk zijn, wanneer zij eene verzabare voorzetsels hebben, als : het beleg, ont- meling van personen tot een ligchaam te kennen
werp, verblzjf, enz., van beleggen, ontwerpen, geven. (2) De woorden graafschap, land
verblzjven, enz.
hebben, schwa oulings vrouwelijk gebezigd
• 132. Tot dezen regel behooren ook alle ziinde, door het gebruik reeds het onzijdige
woorden, welke, met voorzetting van ge, van geslacht verkregen.
de voortdurende werkwoorden op el en er
S. '140. Insgelijks de woorden, op dom uitafkomen, en niets antlers , dan derzelver wer- gaande, wanneer ri j een algemeen ligchaam,
king aanduiden, als : gebulder, gedaver, gedon- ofgezelschap van personen aanduiden, als:
geroep, gesnap, getier, van razen, roe en
snappen, tieren, enz. Zoo ook gerij, getzy,
gevrj,i gevloek, geschrzjf, gebaf, gebak, gebouw,
gebraad, enz., van rijen, tijen, vrijen, vloeken,
schrtyven, bafren, bakken, bouwen, braden,

der, gejammer, gebabbel, gehakkel, getokkel,
enz., van bulderen, daveren, donderen, jammeren, babbelen, hakkelen, tokkelen, enz.

hertogdom, christendom, pausdom, priesterdom, enz. (3)

S. 141. Deze zijn de zekerste en algemeenste
regelen ten aanzien van de onderscheidene
geslachten der zelfstandige naamwoorden.
Doch, eer wij tot de behandeling van andere
onderwerpen overgaan, moeten wij nog eenige
oogenblikken onze aandacht vestigen op sommige zegswijzen, waarin eene schijnbare verwaarloozing van het geslacht plaats heeft, daar
het lidwoord de voor onzijdige naamwoorden,
berouwen en roe en afkonistig.
S. 134. Iletzelfdegeldt ook in opzigt tot het en voor de verbogene naamvallen van manverschil vangeslacht tusschen de woorden val nelijke naamwoorden komt, als : het yolk kwam
engeval, waarvan het eerste mannelijk en het op de been, een leer in de wapen brengen,
laatste onzijdig is, als afkomstig van het werk- iemand onder de voet werpen, de visch koken.
S. 142. In den eersten opslag schijnen deze
woord vallen. Zoo zijn, daarentegen, afval,
inval, uitval, enz., mannelijk, als van het gezegden met de taalregels te strijden , en
mannelijke woord val en de voorzetsels af, in, zijn ook door sommigen als zoodanig berispt,
nit zamengesteld •; terwijl toeval, verval, voor- meenende, dat men op de beenen komen, in het
val, of met voorzetting van toe, ver, voor, uit wapen brengen, onder den voet werpen, den
geval, of, even als dit, uit vallen, van de werk- visch koken, moet zeggen en schrijven , dock
woorden toevallen, vervallen, voorvallen, ge- te onregt, daar in al deze spreekwijzen, welke
sproten, onzijdig zijn.
blijkbaar eenen verzamelenden zin hebben, eene
S. 135. Even eens is hetgelegen met de
woorden aanslag, inslag, misslag, opslag,
(1) Zie ook L. V. Bolhuis, bl. 72.
overslag, voorslag, alle van slag afkomstig, en,
(2) Zie S. 119.
gelijk dit, mannelijk, terwij1 beslag, ontslag,
(3) Van de mannelijke woorden, in dom eindi• 133. Uit het aangevoerde blijkt de reden
van hetgeslachtsverschi I in de woorden rouw en
roep, berouw en geroep, welke laatste onzijdig
zijn, terwijl het gebruik de eerste mannelijk
stelt. Immers, berouiv en geroep zijn niet van
rouw en roe met
met voorvoeging van be en ge,
maar, volgens den voorgedragen regel, van

verslag onzijdig zijn, Ms, even gelijk geval van

gencle, is S. 113 gesproken.
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verkorting van het meervoud plaats vindt; zoo
dat op de been, in de wapen, onder de voet, de
gezegd wordt, voor op de beenen
visch,
, in de
wapenen, onder de voeten, de visschen. (1)
S. 143. Anders is hetgelegen met de spreekwijs de beest spelen, waarin het lidwoord de het
vrouwelijke geslacht van het woord boost aanduidt Welk geslacht oulings aan hetzelve
doorgaans is toegekend geworden, schoon het,
tegenwoordig, buiten de genoemde spreekwijs,
altoos onzijdig gebezigd wordt. (2)
4. Over de naamvallen.
S. 144. Dewijl door de naamvallen (casus)
eigenlijk de toevallige veranderingen aangeduid
worden, waarvoor de naamwoorden, in hunne
bijzondere betrekkingen, vatbaar zijn, zoo is
k dat eerie taal slechts zoo vele
het duidelij,
naamvallen kan hebben, als derzelver naarn.
woorden verandering ondergaan kunnen.
S. 145. Gemeenlijk echter stelt men, ook bij
ons, in navolging van de Latijnen, zes naamvallen • even alsof onze naamwoorden zesderlei
veranderingen, of verbuigingen hadden, daar
zij intusschen, behalve de verandering van het
enkelvoudige in het meervoudige getal, slechts
eerie verbuiging ondergaan, door het ontvangen van s, of en, in den tweeden naamval, als :
mans, heeren, enz.
S. 146. Schoon de zelfstandige naamwoorden op zich zelven des slechts eerie geringe
verandering ondergaan, kunnen zij echter in
meer betrekkingen en ornstandi g heden geplaatst
order , en zijn derhalve voor meer naamvallen
w
vatbaar, Welke door de lidwoorden de, het, een,
voorzetsels
de
eene, aangeduid worden • terwijl
van, aan, door, tot, met, in, uit, naar, enz.,
tevens de betrekkingen aanwijzen, waarin de
zelfstandige naamwoorden voorkomen.
. 147. Daar de naamvallen voornamelijk
door de lidwoorden aangeduid worden, is het
niet moeijelijk, het getal der Nederduitsche
naamvallen to bepalen. (3) De en een hebben
doze verbuiging :
alleen
Des, der, des •
Den, de, der, den, het •
Den, de. het.
De, der, den, in het meerv.
Eenes, eener, eenes •
Eenen, eene, eener, eenen, een;
Eenen, eene, een.
(1) Zie L. V. Bolhuis, bl. 71, 72; A. Kluit. voorrede voor de geslachtlijst, bl. 101. en ver y . de
aanteekeningen op het woord been.
(2) Zie L. V. Bolhuis, bl. 72; en A. Kluit, Voorrode voor degeslachthyst, b1.106.
(3) Ten naauwste genomen, zegt L. Ten Kate, D. I.
hi. 327, zou men kunnen ze e en dat onze voorouders niet meer, dan vier naamvallen onderscheidenlijk gebruikt hebben ; want de nominativus en
vocativus, gelijk ook de dativus en ablativus, waren bij

hen dezelfde.

En deze lidwoorden, in de za menstelling eener
rede, voor zelfstandige naamwoorden gevoegd,
wizen derzelver naamvallen aan, schoon ook
de naamwoorden zelvegeene verbuiging onder aan,
5. 148. Wij hebben derhalve, eigenlijk, niet
meer, dan vier naamvallen, namelijk den nominativus, genitivus, dativus en accusativus,of,

gelijk wij de naamvallen Iiefst noemen willen,
den eersten, tweeden, derden en vierden naamval • naardien de vocativus, in alle opzigten,
aan deneersten naamval gelijk is, kunnende
depersoon, of zaak, welke als werkende, lijdende, vvordende en zijnde aangemerkt wordt,
ook als aangesproken voorkomen •; terwij1 die
riaamval, welke bij de Latijnen de ablativus is,
bij ons altoos door een voorzetsel aangeduid
wordt.
S. 149. De eerste naamval wordt de re to
genoemd, omdat dezelve het naamwoord in
zijne eerste en re to beteekenis voorstelt zonder, door verandering van letterer) of lidwoorden, verbogen to zijn. De drie overige naamvane!' worden van dozen re ten als het gronden wortelwoord, door verandering van letteren
en lidwoorden, gevormd en afgeleid, en dragen
daarom, in tegenstelling, den naam van onregte,
of verbogene naamvallen.
S. 150. De eerste naamval heeft danplaats,
wanneer eenpersoon, of eene zaak, als werkende, lijdende, wordende, zijude, of aan esproken voorkomt. Hi' drukt den persoon, of
de zaak, onmiddelbaar en alleen voor zich
zelven uit , zonder eenige verbindtenis met
of betrekking op iets antlers aan to duiden,
bij voorbeeld : het kind leert, de klok slaat, de
bond wordt geslagen, de deugd bezit, enz. • de
waarheid is kenbaar, man! o heldenmoed enz.
Ook in het meervoud: de kinderen lezen, de
klokken slaan, enz.
S. 151. De tweede naamval is die, welke de

betrekkingen der zelfstandige naamwoorden op
elkander aanwijst, en de zelfstandige naamwoorden zamenvoegt. Zoo menigvuldig nu de
gesteldheden der dingen en derzelver betrekkin en op elkander zijn, zoo menigvuldig zijn
ook degevallen , waarin een zelfstandig
naamwoord den tweeden naamval moot
aannemen.
S. 132. Ingevolge hiervan, komt de tweede
naamval voor, 1. als werkende oorzaak : Gods
geboden, Davids psalmen, het work miner handen, era.; 2. als het eigendom en de bezitting:
de peer des huizes, de bezitter eons grooten vermogens, enz. •; 3. als de tijd en plaats van het
aanwezen eons dings : de zeden onzer eeuw, de
aangenaainheid deter landhoeve, enz.; 4. als het
geheel, waarvan deelen genomen zijn: een glas
weyns, eene menigte yolks, weinig zoets, enz.;
als maat en tijd aanduidende : een duim
gronds, twee uren gaans, enz.; 6, in plasts van
de voorzetselen uit, of onder: niemand onzer,

i.
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de beste der menschen, enz. • 7. voor sommige
bijvoegelijke naamwoorden : des doods schuldig,
der moeite waardig, enz. Eindelijk bij eenige
werkwoorden, als : zich eener zaak schamen,
voornemens zijn, enz.
S. 153. Inplaats van den tweeden naamval,

bedient men zich dikwerf van het voorzetsel
van, en zegt: eene teekening van Rubbens, een
lierzang van Klopstock, de keizerin van Rusland, de psalmen van David, enz., terwip een
lierzang Klopstocks, de keizerin Ruslands,enz.,

in den gewonen schrijfstijl, buiten gebruik,
(loch inpoezij,
misschien, te dulden is. In den
verheven stip zegt men Davids psalmen, enz.
S. 154. In sommige gevallen worth het voorzetsel van altijd gebruikt, bij voorbeeld, 1.
wanneer geslacht, afkomst en Vaderland aangewezen worden : een mensch van geringe
afkomst, een Amsterdammer van gPboorte,enz.;

2. wanneer de stofgenoemd wordt waaruit lets
gemaakt is: eene doos van zilver, een ring van
goud, enz. • 3. wanneer ouderdom, grootte,
g
ewi gt en waarde bepaald worden : een kind
van tweejaren, .een ton van twintig emmeren,
een man vangroote verdiensten enz.
.

S. 155. De mannelijke en onzijdige zelfstandie naamwoorden ontvangen en, of s, als
mensch, des nzenschen, heer, des heeren, graaf,
des graven, hart, des harten, enz. ; man, des
mans, kind, des kinds, zoon, des zoons, broeder, des broeders, vader, des vaders, Hendrik,
Hendriks, Jakob, Jakobs • terwip van het woord
huis, des huizes, van geest, des geestes komt.

S. 156. De s schijnt, over het algemeen,
oorspronkelijk het hoofdteeken des tweeden
naamvalsgeweest te zijn, zoo wet in vrouweliike als manneIijke en onzijdige naamwoorden, waarvan ook duideIijke sporen in oude
aanverwante talen te vinden zijn. Van hier,
dat wij nog zeggen en schrijven Charlottes,
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ligheid te vermijden,
verkiest de taal eenen
veel korteren weg, door middel van den tweeden naamval, en zegt, in plaats van de zoon,
dien de veldoverstegeteeld heeft : de zoon des
veldoversten • in plaats van den burgeren,
welke in de stad wonen : den burgeren der
stad; in plaats van bewijzen, dat hij welgevallen aan hen had : bewijzen zzjns welgevallens. En dus krijgen wij de volgende korte en
volledige bewoording : de zoon des veldoversten
gal den burgeren der stad bewzjzen zijns welgevallens.

S. 159. De handelingen eens redelijken
wezens hebben niet alleen een voorwerp, waartoe zij over aan,
maar ook een einde, waartoe
zij geschieden. Zoo zegt men, bij voorbeeld,
ik snzjd mij vleesch • terwijI ik het handelende
wezen, snljd de handeling, vleesch het voorwerp, en mil het doel der handeling is. En dit
doel der handeling is de derde naamval.
.160. Deze naamval wordt derhalve vereischt, wanneer aan eenen persoon, of eerie
zaak, iets gegeven, aangeboden, toegeschikt, of
ontnomen wordt; of wanneer ten gevalle, ten
voordeeIe, of nadeele van dezelven jets geschiedt • of wanneer iets gezegd wordt, aan
dezelvengelijk of ongelijk te zijn, als : geef
hem zzjn geld, ontneem hem ztjn Ines, deze is
hemgelijk, iemand iets beloven, iemand iels
misgunnen, — deze spijs is zwakken menschen
schadelijk, enz. In plasts van dezen derden
naamval worth dikwerf het voorzetsel aan of
voor gebezigd : aan iemand iets beloven, misgunnen, enz. • deze spijs is voor zwakke menschen schadelijk, enz.
S. 161. De derde naamval ontvangt wet eens,

in allegeslachten, dock mede, niet dan in den
deftigen stijl, de zachte e achter aan, als :
Gode, den manne, zzjner zorge toevertrouwd;

terwijI de onzijdige woorden, even als de
mannelijke, den, of eenen, voorop nemen, als :
den volgenden geslachte, enz.
S. 162. Sommige handelingen gaan niet tot
S. 157. Het taalgebruik veroorlooft ook, lets anders over, maar zijn veeleer eene beweachter vrouwelijke zelfstandige naamwoorden, ging in zich zelve, als : ik ga, ik kom, enz.
in den tweeden naamval, de zachte e te voegen, Andere handelingen kunnen niet zonder een
als : de schoonheid Bier vrouwe, de grond deter voorwerp gedacht worden, waartoe zij zich
stellinge • en zoo in vele andere woorden, wan- be paten. En dit voorwerp eener handeling is
neer namelijk die achtervoeging strekken kan, just dat een wat wij den vierden naamval
om de vloeibaarheid en welluidendheid te noemen. Wanneer men, bij voorbeeld, zegt :
bevorderen, terwijI dit echter altoos met de vreugd overwint de droefheid, en om ezekere spaarzaamheid, en niet, dan in den keerd : de droefheid overwint de vreugd, dan
deftigen stijl, behoort te geschieden.
staat droefheid eerst, als het voorwerp der
'.158. Om den aard en de noodzakelijkheid handeling, in den vierden, en vervolgens, als
des tweeden naamvals nailer te doer blijken, de handelendepersoon of zaak, in den eersten
dient het volgende. Hadden wij dezen naamval naamval ; school] in beide gevallen de woorden
Diet, dan zouden wij, om het gebrek daarvan vreugd en droefheid onveranderd blijven.
te vergoeden, eene onaangename omschrijving
S. 163. Doch, om den aard des vierden
moeten te hulp roe en •; bij voorbeeld: de zoon, naamvals nog duidelijker te leeren kennen,
dien do veldoverstegeteeld heeft, gaf den bur- moeten wij ors denzelven in vergelijking met
geren, welke in de stad wonen, bewijzen, dat den derden naamval voorstellen. Wanneer men
hi welgevallen aan hen had. Om deze langwij- zegt : de man snijdt zich •; dan is zich het

iflarias beeldtenis, Moeders zuster, zusters
dochter, dochters kind • en in zamenstelling
stadspoort, zonsondergang, enz.
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voorwerp der handeling,
of de vierde naamval.
Wanneer men, daarentegen, zegt : de man
snijdt zich brood; clan is brood het voorwerp
en zich het Joel
der handeling,
, of de vierde
der handeling, of de derde naamval.
S. 164. De vierde naamval worth ook door
de voorzetsels beheerscht, als : aan huis, in de
stad komen, aan den wand kleven, naar den
tuingaan, in de kamer wandelen, op eenen
boom zitten, de hand over lets uitstrekken,
over de to el liggen, langs het strand rtjden,
teen den muur gootjen, van iemand afhangen, lets met aandoening gewaarworden, enz.

De

Enkelvoud.
Vrouwelijk.

Mannelijk.
1 De,
2 Des,
3 Den,
4 Den.

De,
Der,
De, der,
De.

Meervoud.
Vrouwelijk.

Mannelijk.
Be,
Der,
Den,
De.

De,
Der,
De, der, (1)
De.

Zie verder bij de voorzetsels.
B. OVER DE LIDWOORDEN,

S. 165. Wij laten de lidwoorden op de
zelfstandige naamwoorden, als onmiddellijk tot
dezelve behoorende, volgen, schoon zij anders
onder de kleinere rededeelen moestengerangschikt worden. Zij zijn twee in getal, namelijk
het bepalende de, en het niet bepalende een.
Zij zijn van uitnemende dienst, one de meer dere of mindere bepaaldheid van den zin der
zelfstandige naamwoorden to doen kennen, en
zetten dus onzer tale eene maat van duidelijkheld en juistheid bij, door welke zij zich van
andere talen, welke deze lidwoorden missen, op
eene zeer voordeelige wijze, onderscheidt
terwip zij tevens het geslacht der naamwoorden
aanwijzen.
S. 166. Het lidwoord een draagt den naam
van niet bepalend, omdat het de zaak, waarvan
gesproken wordt, algemeen en zonder bepaling
bat. De wordt het bepalende 1idwoord genoemd, omdat het de zaak, waarvangesproken
wordt, bepaalt en duidelijk aanwijst, als :
gee, mij het both, namelijk dat boek, waarvan
wij gesproken hebben, in onderscheiding van
alie andere boeken.
S. 167. Wanneer ik daarentegen zeg : geef
mtj een boek, dan spreek ik onbepaald, en laat
de kens, welk boek men mij wit geven, geheel
vrij, indien men mij slechts datgeen geeft,
hetwelk ik mij, onder den naam van boek,
voorstel.
S. 168. Nog sterker vallen de verschillende
zinsbepalingen, door middel van de lidwoorden,
in het oog, wanneer wij twee zelfstandige
naamwoorden bijeen voegen •, terwijl daardoor
eene zeer aanmerkelijke verscheidenheid van
zin veroorzaakt worth, bij voorbeeld : een zoon
eens konings — een zoon des konings — de zoon
eens konings — de zoon des konings • welke

vier verschillende beteekenissen alleen uit de
laatsing van de lidwoorden ontstaan.
P
',.' '169. Deze lidwoorden zijn, even als de
zelfstandige naamwoorden, ja meer dan die,
voor verbuiging, of verandering in naamvallen,
vatbaar. Dezeverbuiging geschiedt, op de
volgende wijs :

Onzijdig.
Het,
Des,
Den, het,
Het.

Onzijdig.
De,
Der,
Den,
De.

Een

Mannelijk.
Vrouwelijk.
Onzijdig.
1 Een,
Eene,
Een,
2 Eens,
Eener,
Eens,
3 Eenen,
Eene, eener, Eenen, een,
4 Eenen,
Eene.
Een.
Pit niet bepalend lidwoord heeft natuurlijk
geen meervoudig getal.
C. OVER DE BIJVOEGELIJKE NAMIWOORDEN.
1.

Derzelver aard.

S. 170. Bijvoegelijke naamwoorden zijn zulke
woorden, welke de eigenschap, of hoedanigheid
derpersonen of zaken aanduiden, die door het
zelfstandige naamwoord beteekend worden •,
zij zijn of oorspronkelijk. als : groot, klein,
breed, smal, hoog, laag, rond, wit, zwart, ligt,
zwaar, schoon, goed, kwaad, enz. • of afgeleide
en zamengestelde, als : eerlijk, weldadig, goedhartig, enz.

S. '171. De van werkwoorden afgeleide deelwoorden, zoo bedrijvende als lijdende, behooren merle tot de bijvoegelijke naamwoorden,
en worden op dezelfde wijs als die gebezigd,
bij voorbeeld : loopend, loopende, zin end
zingende, enz., bemind, geleerd, geliefd, enz. •
een loopendpaard, het spelende kind, de zingende vogel, een beminnend en bemind man,
eens beminnenden en beminden mans — eene
beminnende en beminde vrouw — eener beminnende en beminde vrouw — een beminnend en
bemind kind, eens beminnenden en beminden
kinds, enz. Zoo ook in zamenstelling, menschlievend, enz.
.172. Zij dragen den naam van bijvoegelike naamwoorden, omdat zij bij de naam-

woorden gevoegd worden, en tot dezelve
behooren. Wanneer men, bij voorbeeld, zegt:
de dapper° krijgsman, dan is dapper een
bijvoegelijk naamwoord, als de hoedanigheid
des krijgsmans aanduidende.
S. 173. De afgeleide, of zamengestelde,
bijvoegelijke naamwoorden hebben verschil(1) Sommigen hebben den derden naamval van
het meervoud in het vrouwelijke geslacht ook door
den uitgedrukt; dock het taaleigen vordert der, of
aan de, hetwelk ook door het gebruik voorgestaan
wordt.
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lende uitgangen. De voornaamste zijn: baar,
ig, lzjk, loos, zaam,, achtig, haftig.
. 174. De uitgang baar, afkomstig van het
werkwoord baren, beren, dat is dragen, voort-

brengen, is zeer gemeen in bijvoegelijke naamwoorden. Bij zelfstandige naamwoorden gevoegd, heeft dezelve eenen werkenden zin, als:
vruchtbaar, wonderbaar, blijkbaar, enz. Doch
achter het zakelijke deel eens werkwoords
komende, heeft dezelve eenen lijdenden zin,
en beteekent zoo veel als dat kan worden, gelijk
blijkt uit eetbaar, leverbaar, leesbaar, enz.
S. 175. De it an ig, welke mede dikwerf
in bijvoegelijke naamwoorden voorkomt, geeft
den aard van, of eenegeneigdheid tot iets te
kennen, als blijkt in levendig, haastig, wilily,
enz., onderscheiden van de deelwoorden
levende, haastende, willende, enz., welke de
dadelijke werking aanduiden. Even blijkbaar
is de opgegevene kracht van den uit an ig,
in hoofdig, handig, Wvig, moedig, enz.
S. 176. De uit an lijk, afkomstig van lijken,
gelijken, duidt, bij zelfstandige of bijvoegelijke
naamwoorden geplaatst, het wezen, of den
aard der zaken aan, als : goddelijk, vorstelijk,
eerlijk, ziekelijk, arntelijk, goelijk, enz. Bij
het zakelijke deel van werkwoorden gevoegd,
t het de daad eens werkwoords uit, als :
druk
behagelijk, bedriegelijk, enz., of de mogelijkheld van dezelve, als : sterfeltjk, enz. Andere
bijvoegelijke naamwoorden, in lit ** uitgaande,
hebben nog andere beteekenissen.
,
ontleend van den
S. 177. De uit an loos
onvolmaakt verleden tijd, loor, loos, verloor,
verloos, van het oude lieren, liezen, nu verlieten, gee eene berooving, of ontbering, te
kennen, en komt of achter zelfstandige naamwoorden, Ms: geldeloos, moedeloos, zorgeloos,
kinderloos, hulpeloos, vruchteloos, enz., of achter het zakelijke deel eens werkwoords, als :
reddeloos, storeloos, enz.
. 178. De uit an zaam, achter een zelfstandig naamwoord gevoegd, heeft de beteekenis van gelijkheid, ook van geneigdheid tot
iets, als : achtzaam, deugdzaam, grouwzaam
(van het oude grouw, voor grouwel), enz. •,
achter het zakelijke deel eens werkwoords geplaatst, dui& deze uit an de geschiktheid, of
het vermogen van lets te doen aan, als: leerzaam ,
g roeizaam , verdraagzaam, enz.
S. 179. De uit an achtig drukt eenige gelijkheid, of overeenkomst uit, en dient, om aan
te duiden, dat de zaak als zoodanig geacht, of
daarvoor moetgehouden worden, als: aardachtig, witachtig, zwartachtig enz., welke den
klemtoon op het naamwoord, of de eerste lettergreep, ontvangen. Deelachtig, waarachtig,
woonachtig, daarentegen, zijn voor deelhaftig,
waarhaftig, woonhaftig, beteekenen, eigenlijk,
deel hebbende, het ware hebbende, woon hebbende, en ontvangen den klemtoon op den uit-

gang.
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S. 180. De uit an h a ti duidt aan, dat
iets waarlijk de eigenschap eener zaak heeft •
van het oude haven, mi. hebben, nog overig in
handhaven. De daardoorgevormde bijvoegelijke
naamwoorden zijn bij ons. : ernsthaftig,
heldhaftig, manhaftig, naamhaftig, enz. •, in
alle welke woorden de nadruk der uitspraak op
, den uit an valt, even als in die, welke achtig,
voor ha ti,
hebben.
S. '182. Nog dient hier iets van den uitgang
sch, bij verkorting voor isch, gezegd te worden, als zijnde een zeer gemeenzame uit
van bijvoegelijke naamwoorden, het zij van
andere bijvoegelijke, het zij van zelfstandige
naamwoorden afkomstig, als : grootsch, van
groot, regtsch, van regt, trotsch, van trots,
aardsch, van aarde, daagsch, van day, Rotterdamsch, van Rotterdam en vele anderen. De
dagelijksche uitspraak laat hier wel, veelal, de
enkele s hooren, waarom men, hiermede overeenkomstig , ook wet aardse, Rotterdantse
schreef, doch deze schikking naar de spreektaal is, in den schrijfstijl, voorlang reeds afgekeurd, en men schrijft aardsch enz. (1)
. 182. Ook worden bijvoegelijke naamwoorden, door middel van den uit an de en ste,
van de hoofdgetallen afgeleid, als: de eerste,
tweede, derde, tiende, twintigste, honderdste,
duizendste, enz. Zoo ook worden, door middel
van lei en hande, van de bepaalde en onbepaalde telw oorden afgeleid eenerlei, tweederlei,
tienderlei, honderderlei, zesderhande, (lenderkande, allerlei, tnenigerlei, velerhande, enz. •
insgelijks de met voudig zamengestelde eenvoudig, viervoudig, veelvoudig. enz.

• 183. Eindelijk behoort tot de beschouwing van den aard der bijvoegelijke naamwoorden, dat zij somwijlen de plaats van
zelfstandige bekleeden, als : de wejze , de
yeleerde , de schoone, (eerie vrouw) , het
schoone , hetyoede, het kwade, of een goed,
een kwaad, enz. Zoo zegt men ook : het beminnelijke deter deugd — het aandoenlijkste dier
g
ebeurtenis, enz.
2. Hetgeslacht, getal, en de verbuiging van
de bifvoegeltyke naamwoorden.

s. 184. De bijvoegelijke naamwoorden zijn
rnannelijk, vrouwelijk en onzijdig • hebben een
meervoudig getal, en worden in de gewone
naatnvallen verbogen, zich in dit alles selikkende naar de zelfstandige naamwoorden, tot
welke zij behooren, of die er and verstaan
worden • welk alles uit de voorbeelden van
verbuiging genoegzaam zal blijken.
• 185. Intusschen is het vanbelang te
weten, welke reels men in de plaatsing van e
achter bijvoegelijke naamwoorden, met zelfstandige vereenigd, te volgen hebbe , zij zijn
hoofdzakelijk deze : 1. bij die van het vrouwe(1) Zie Verhandeling over de Nederd. spelling,
door den Hoogleeraar M.Siegenbeek, bi. 229.
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lijke geslacht, het zij er een lid- of voornaatnwoord vooraf ga, of niet: eene groote to el die
dankbare dochter, o lieve Moeder.! enz.2. bij die
van het mannelijke geslacht vindt de e mede
plaats in den eersten naamval, als : goede
vriend; ook wanneer ons bepalend lidwoord de,
of de voornaamwoorden die, mzjn vooraf gaan,
als • de wijze man, die slerke 'on en enz. (1);
5. insgelijks bij de onzijdige bijvoegelijke
naamwoorden, wanneer ons het, dit, of dat,
tot voorlooper dient, als : het en dit lieve kind,
dat of dat sterke paard. Sommigen brengen
hiertoe ook de bezittelijke voornaamwoorden
mijn, ons, zzjn, hun, enz., en wilier' , dus, dat
men, bij voorbeeld, inijn lieve kind schrijve •;
do verkeerdelijk, dewij1 men nimmer zal
zeggen aim wreede geweld , mijn scherpe
zwaard, enz.; maar wel zzjn wreed geweld, enz.
S. 186. Het spreekt van zelf, dat deze reels
alleenlijk in zoo verre gelden, als de vloeibaarheld en welluidendheid zich daartegen niet
verzetten. Immers, men zegt en schrijft, overeenkomstig hiermede, eene hooge verordening,
maar integendeel, zonder e, eene verhevener
verordening, omdat verhevenere moeijelijk nit
to spreken is en een wangeluid veroorzaakt.
Zoo zegt men ook, onverschillig, de nagelaten
en nagelatene gedichten, het onbezonnen en
onbezonnene gedrag, waarvan in het laatste
voorbeeld, het eerste het verkieslijkste is.
De onzijdige bijvoegelijke naamS. 187.
woorden verwerpen daarentegen de e, wanneer zij zonder lid- of voornaamwoord voorkomen, of het niet bepalende lidwoord een voorop
hebben • bij voorbeeld : wit zand, een hoog
huis. Hetzelfde heeft plaats, wanneer eenig,
zeker, menig, sommig, of ook 2nijn, zijn, hun,
ons, haar, vooraf gaan, als : eenig wenschelijk
ding, zeker zoet kind, inljn, ons groot huis, enz.
S. 188. Wanneer ooze mannelijke bijvoegelijke naamwoorden achter het lidwoord een, of
ook achter eenig, tnenig of sommig, komen
behouden of verwerpen zij de e, Haar eisch van
het zelfstandige naamwoord, waartoe zij behooren. Ter nadere verklaring van dezen regel,
client het volgende : zoodanige persoonlijke
naamwoorden van het marinelijke geslacht ,
welke eenen ambtenaar, bedrijver, bestuurder,
of dienaar aanduiden, op er, aar, ier of ling
uitgaan, als: arbeider, leeraar, hovenier, hovelthg, als mede ooze woorden koning, vorst,
adtniraal, prins, overste, heer, meester, knecht,
onderdaan, vriend, vijand, huisvader, gelijk
ook man en mensch, alle deze vereischen, dat
hunnebijvoegelijke naamwoorden, wanneer zij
op hunne werking, en niet op den persoon zien,
zonder e, met bun lidwoord, onverbuigelijk,

even als bijwoorden, komen. Zoo zegt men, bij
voorbeeld : eengroot krijgsman, voor iemand,
die als krijgsman root is; een goed koning,
voor iemand, die als koning wel regeert; een
sterk loo er voor iemand, die sterk loot. Zoo
ook : niet een eenig vlug schrzjver, zeker kundig
schilder, enz. Het tegendeel hiervan heeft plaats,
wanneer het bijvoegelijke naamwoord niet op
de werking, maar op zekere hoedanigheid, of
eigenschap des persoons zijn opzigt heeft, als :
eengroote krijgsman, dat is een krijgsman, die
groot van gestalte is; zekere sterke loo per dat
is zekere loo er die sterk van ligchaam is •; in
welkgeval het bijvoegelijke naamwoord met
zijn lidwoord in alle naamvallen verbogen
wordt, bij voorbeeld : ik zag eenen grooten
krijgsman vooruit treden; hii is de onderdaan
van eenengoeden 'toning, enz. (1)
189. Sommige bijvoegelijke naamwoorden
worden niet verbogen, maar blijven, in alle
naamvallen, onveranderd. Daartoe behooren,
1. allerlei, velerlei, allerhande, velerhande, bij
voorbeeld :geschriften van allerlei aard •; velerlei soorten van appelen • allerhande menschen,
enz. • 2. zulke, welke de stof der din en
aanduiden, en daarom stoffelijke bijvoegelijke naamwoorden genoemd worden, als:
gouden, zilveren, tinnen, koperen , ijzeren,
houten , marmeren, enz. • bij voorbeeld : een
zilveren le el zilveren lepels •; eene marmeren
tafel,marmerentafels; een zijden, wollen kleed,
zijden, wollen kleeden, enz. • 5. die, Welke van
een land, of eene stall, ontleend zijn, en op er
uitgaan, als : Straatsburger snuif, Hamburger
rib, Amslerdammer schippers, enz.
S. 190. Wanneer telwoorden, tot bijvoegelike naamwoorden gevormd, ter vermeerdering
van hetgetal, met andere telwoorden verbonden worden, wordt het laatste alleen verbogen,
terwiji (le overige onveranderd blijven, als :
de een en dertigste --de drie honderd ,y es en
veertigste — de zeven duizend acht honderd
negen en zestigste — den honderd drie en veerti step psalm, enz.
S. 191. De bijvoegelijke naamwoorden, achter
hunne zelfstandige naamwoorden geplaatst, of,
door het werkwoord zijn, of worden, van
dezelve afgescheiden zijnde, lijden geene ver•;
buiging, en worden als bijwoorden gebezigd
zoo zegt men, bij voorbeeld : die man, die
vrouw is schoott, die mannen , die vrouwen zijn schoon, niet schoone • Pieter wordt
groot, niet groote. Zoo ook, wanneer het
werkwoord zijn verzwegen wordt : .menschen ,
afgerigt op schelmstukken, niet afgerigte,
naardien afgerigt voor een bijwoord komt, en
zzjnde daaronder verstaan wordt. Het is intusschen kennelijk genoeg, wanneer de bij(1) En derbalve ook, wanneer iemand aangespro- voegelijke naamwoorden als ware bijwoorden
ken wordt: wat be Bert gij, brave man ? Groote Jon- voorkomen, indien zij namelijk tot het
gen I speelt gij nog ? Of aan bet hoofd van eenen
brief: waarde broeder ! Geer geackte vriend! niet
(1) Zie ook L. ten Kate, D. I. bl. 368 en very.
waard breeder! enz.
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werkwoord, en niet zoo zeer tot den persoon, drop en meer gedachtig, meest gedachtig , meer
meest waar.
of de zaak, of tot het zelfstandige naamwoord, waar ,
in betrekking staan, bij voorbeeld : deze paar§. 198. Voor den overtreffenden trap worth
den zijn sterk, hier behoort sterk eigenlijk tot dikwerf nog de tweede naamval alter gevoegd,
paarden, en is dus een onverbogen, of als als : allergrootst, allerschoonst, allerslechtst,
bijwoord gebezigd, bijvoegelijk naamwoord ; enz.; en dit geschiedt, om de hoedanigheid,
maar : dezepaarden loo en sterk •; hier behoort welke door het bijvoegelijke naamwoord aansterk tot loo en en beteekent zoo veel als op geduid wordt, tot den hoogsten trap van
eene sterke unjs ;• waarom het bier ook een waar grootheid to verheffen, dewijl, bij voorbeeld,
van tiengeleerden wel vier de geleerdste van
bijwoord is. Zie verder bij de bijwoorden.
de
overigen kunnen wezen; maar altoos slechts
3. Trappen van vergelijking.
een de allergeleerdste, dat is de geleerdste
S. 192. De bijvoegelijke naamwoorden heb- onder allen, is.
ben twee trappen van vergelijking, den verS. 199.
Bij zamengestelde bijvoegelijke
grootenden en overtreffenden trap, wordende de naamwoorden, geschiedt de vergrooting alleen
eerste door bijvoeging van er, de laatste door aan het laatste en niet aan het eerste woord,
bijvoeging van est, zamengetrokken st, gevormd, als : volkomen, volkomener, volkomenst, welals : hoog , hooger , hoogst, oulingshoogest, enz. luidend, welluidender, welluidenst, goedhartig,
S. 193. Ook hebben de deelwoorden, even als goedhartiger, goedhartigst, enz., niet voideralle andere bijvoegelijke naamwoorden, hunne ko men , beterluidend.
trappen van vergrooting, in zoo verre, namelijk,
S. 200. Dezelfde regelmaat pleit voor goedals hunne beteekenis en het gebruik die veroor- kooper, goedkoopst, als de vergrootende en
loven. Zoo zegt en schrijft men, bij voorbeeld: overtreffende trap van goedkoop, schoon velen
een sprekender, en het sprekendste bewijs — een ( daarvoor beterkoop, en bestkoop hebben willen
drip ender en de dringendste hood — drukkender invoeren. Immers, goed is in de zamenstelling
en de drukkendste zorgen, enz.Beminnen, haters, onverbuigelijk, en men zegt in het meervoud
enz. lijden deze vergrooting bij hunne bedrij- niet goedekoop waren, maar goedkoope waren
vende deelwoorden niet. Bemind, gehaat, daar- waaruit blijkt, dat koop en niet goed verbogen
entegen, hebben beminder, gehater, bemindste, wordt, derhalve ook goedkooper, goedkoopst.
ehaatste.
g
5. 201. Sommige bijvoegelijke naamwoorS. '194. De vergrootende trap bepaalt de groot- den lijden, uit hoofde van hunne beteekenis,
heid der hoedanigheid, welke een bijvoegelijk geene vergrooting, als : de eerste, de tweede,
naamwoord aan jets toekent. Men vergelijkt de andere, schriftelijk, tnondelijk, vierkant,
eene zaak met eene andere, schrijft aan dezelve zesiarig, achthoekig, enz. • ook die, welke
eene hoedanigheid boven de andere toe, en zegt, geene verbuiging in het geheel hebben :
bij voorb. : de coos is schooner, dan vele andere allerlei, velerhande, gouden, zilveren, enz.
bloemen. IVie was welsprekender, dan Cicero ? en eindelijk zulke zamengestelde bijvoegelijke
S. 193. De overtreffende trap verheft de hoe- naamwoorden, welker eerstegedeelte reeds
danigheid eener zaak boven al de overige van zoo naauwkeurig bepaald is, dat geene verhare soort of van eene zekere soort : degrootste grooting daarbij meer gedacht kan worden,
stall, het sterkste paard.
als : beendroog, koolzwart, sneeuwwit, ijskoud,
'.196. Men heeft wet eens beweerd, dat de bloedlaauw, ijzersterk, enz.; want hoe zou men
vergrootende trap der bijvoegelijke naamwoor- sneeuwwitter, ijskouder, i jzersterkst , enz., kunden door al degeslachten, in het enkel- en nen zeggen, daar men zich onder de beeldemeervoudige getal, onverbogen moet blijven; like uitdrukking sneeuw, ijs en ijzer, reeds
loch de aard der bijvoegelijke naamwoorden eenigzins, den hoogsten trap van witheid, koupleit ten sterkste voor de verbuiging zoo wel de en sterkte voorstelt?
van den vergrootenden, als van den overtrefS. 202. Eenige bijvoegelijke naamwoorfenden trap, welke altoos behoort plaats to den hebben eene onregelmatige vergrooting,
hebben,
wanneer de welluidendheid dezelve als : goed, beter, best, veel, 'neer, meest, weiniet verbiedt. Men zegge derhalve : ik klom nig, minder, minst. En deze onregelmatige
eerst op eenen hoogen, daarna op eenen hooge- vergrooting ontstaat daaruit, dat het eene of
ren, en eindelijk op den hoogsten berg • maar anderegedeelte Bier woorden in onbruik geniet : ik heb nooit eenen ondragelijkeren, of raekt is. Zoo is van goed, goeder, goedest, of
hatelijkeren man gezien; hetwelk men liefst bij goedst, van veel, veader, veelst, alleen de stelverkorting uitdrukt : ik heb nooit een' ondra- lende — van bet, beter, betest, of best, zoo ook
elijker', of hatekjker' man gezien.
van min, minder, mintiest of minst, van mee,
g
S. 197. In sommige gevallen wordt de meer, meest, alleen de vergelijkende en oververgrootende en overtreffende trap niet door treffende trap overig, terwijl weiniger,tveinigst
verandering van de uitgangen, maar door nog in gebruik is. Bij andere bijvoegelijke
middel van de woorden meer en meest ge- naamwoorden is slechts de overtreffende trap
vormd, als : meer doordrongen, meest door- gebruikelijk, als : uiterst, achterst, benedenst,
5
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bovenst , onderst : aan de uiterstegrenzen, in
de achterstekamer,enz.

S. 203. Sehoon de beteekenis van vele bijvoegelijke naamwoorden door derzelver verrooting sehijnt verminderd to worden, als :
g
klein, kleiner,kleinst, jong, jonger, jongst,enz.,

zoo ontstaat zulks uit de beteekenis zeive, en
niet uit de verbuiging, welke eene ware vergrooting blijft; want kleiner vergroot het denkvan klein, enz. Moet de beteekenis merbee dan
kelijk verminderd worden, dan bedierit men
zich van eene omsehrijving, met het bijwoord
minder, als : Cajus is minder geleerd, dan
Titius.

4. Voorbeelden van verbuiging van zelfstandie
naamwoorden met hunne lidwoorden
g
naamwoorden,
voegel naamwoorden,
en bijijke
. 204. Met een lidwoord.

Man nelijk.

Enkelvoudig.
Vrouwelijk.

Meervoudig.
Vrouwelijk.

Onzijdig.

Onzijdig.

De velden,
1. De leeuwen, De daden,
2. Der leeuwen, Der daden, Der velden,
5. Den leeuwen, De, der daden, Den velden,
De velden.
4. De leeuwen. De daden.

§. 205. Met een lidwoord en bijvoegelijk
naamwoord.
Mannelijk.
Meervoudig.
Enkelvoudig.
1. De schoone inktkoker, De schoone inktkokers,
2. Des schoonen inkt- Der schoone inktkokers,
.
kokers,
3. Den schoonen inkt- Den schoonen inktkokers,
koker,
4. Den schoonen inkt- De schoone inktkokers.
koker.

Vrouwelijk.
De breede deuren,
1. De breede deur,
Der breede deuren,
2. Der breede deur,
3. De, , der breede deur, De, der breede deuren,
4. De breede deur.

De zijden kousen,
1. Eene ztjden kous,
2. Eener zijden kous, De, der zijdenkousen,
3. Eener, eene zijden Der zijden kousen,
kous,
De zijden kousen.
4. Eene zijden Icons.

Enkelvoudig.

Onzijdig,
Meervoudig, met de.

1. Een houten deksel, De houten deksels,
2. Eens houten deksels, Der houten deksels,
3. Eenen, een houten Den houten deksels ,
deksel,
4. Een houten deksel. De houten deksels.

S. 207. Met twee of meer bijvoegelijke naamwoorden voor een zelfstandig naamwoord.
Mannelijk.
Enkelvoudig.
Meervoudig.
I. De oude, goede man, De oude,goede mannen

Het veld,
1. De leeuw, De daad,
Des velds,
2. Des leeuws, Der daad,
5. Den leeuw, De, der daad, Den velde, het
veld,
Het veld.
4. Den leeuw. De daad.

Mannelijk.

Vrouwelijk.
Enkelvoudig.
Meervoudig, met de.

De breede deuren.

2. Des ouden, goeden Der oude, goede manmans,

nen,

goeden
3. Den ouden, goeden Den ouden,
man,

mannen,

goeden De oude, goede man4. Den ouden,
man.

nen.

Vrouw elijk.
Meervoudig.
Enkelvoud ig,
1. De zieke, zwakke
vrouw,
2. Der zieke, zwakke
vrouw,
3. De der zieke, zwakke
vrouw,
4. De zieke, zwakke
vrouw.

De zieke, zwakke vrouwen,
Der zieke, zwakke

vrouwen,
De, der zieke, zwakke

vrouwen,
De zieke, zwakke vrouwen.

Onzij dig.
Enkelvoudig,

Meervoudig.

1. Het kleine, lieve kind, De kleine, lieve kinderen,
2. Des kleinen lieven Der kleine, lieve kinderen,
kinds,
3. Den kleinen, lieven Den kleinen, lieven
kinderen,
kinde, het kleine
lieve kind.
4. Het kleine, lievekind. Der kleine, lieve kinderen.
S. 208. Wij hebben boven (S. 183) gezegd,

5. 206. Met een onveranderlijk bijvoegelijk
naamwoord, en met het bepalend lidwoord.
Mannelijk.
Meervoudig, met de.
Enkelvoudig.

dat de bijvoegelijke naamwoorden somwijlen
deplaats der zelfstandige naamwoorden bekleeden.Thans voegen wij hier bij,dat zij,in dat geval, even als de zellstandige naamwoorden, verbogen worden. Het gebruik heeft hieromtrent,
ten aanzien van het meervoud van alle bijvoegelijke naamwoorden en voornaamwoorden,
welke op een vooraf gaand zelfstandig naam
woord betrekking hebben, volkomen beslist, en
men zegt, gencegzaam zonder uitzondering,

De koperen ketels,
1. Een koperen ketel,
2. Eens koperen ketels, Der koperen ketels,
3, Eenen koperen ketel, Den koperen ketels,
4. Eenen koperen ketel. De koperen ketels.

de vromen, de geleerden, de armen, de rijken,
de zieken, de gezonden, de dooden, de levenden,
de magtigen deter aarde, de schoonen (schoone
vrouiven), enz. • alsmede sommigen, anderen,

Onzijdig.
De dikke boeken,
1. Het dikke boek,
Der dikke boeken,
2. Des dikken boeks,
3. Den dikkenboeke, het Den dikken boeken,
dikke bock,
De dikke boeken.
Het dikke boek.
4
4.
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Het een tegenwoordig mijn is, kan straks uw,
of zijn wezen. Dezelfde zaak, welke thans door
deze aangeduid wordt , kan , een oogenblik
daarna, gene zijn.
S. 212. in zeker opzigt echter zijn de voornaarnv‘ oorden of zelfstandige, of bijvoegelijke
degroote en magtige dezer aarde, des rooters naamwoorden. Als zelfstandige naamwoorden
staan zij op zich zelven, en komen in de plaats
en magtigen dezer aarde, den grooten en ma
ti en deter aarde, enz. Zoo ook : de Almagtige van de names der din en ten aanzien van
(namelijk God), des Almagtigen, den Alma g- hunnepersoonlijke betrekking, als: ik, gU, hij,
ti en, enz. Wijders : hij sprak vrijmoedig, zoo het mUne, het uwe, de mUnen, de uwen. Als
wel met den vorst, als met dengeringsten van bijvoegelijke naamwoorden, komen zij, in tweedeszelfs onderdanen, dat is zoo wel met den derlei opzigt, voor, of bij een zelfstandig naamvorst, als met deszelfsgeringsten onderdaan. woordgeplaatst, of als in betrekking staande
lie heb het van Pieter en Willemgehoord, maar tot een zelfstandig naarnwoord •; bij voorbeeld :
tic
zoo min den eenen als den anderen. (1) uwe kinderen leerengemakkelijk,demijne niet.
2. PersoonlUke voornaamwoorden.
S. 209. Wanneer bijvoegelijke naamwoorden
S. 213. Alle zelfstandige din en levende of
en voornaamwoorden op een vooraf gaand
zelfstandig naamwoord betrekking hebben, levenlooze, komen, in de taal, als werkende
hetwelk daaronder verstaan, en alleenlijk om wezens voor : de winter nadert , het vuur
eene lastige en onaangename herhaling te ver- brandt, enz.; en daarom kunnen ook levenlooze
mijden, weggelaten wordt, dan vereischen zij, din en als personen voorkomen. Deze personal.
ook in het meervoud, de gewone verbuiging zijn, eigenlijk, driederlei •; 1. de persoon, die
der bijvoegelijke naamwoorden, welke een spreek t; 2. de persoon, tot welken gesproken
zelfstandig naamwoord achter zich hebben, wordt; en eindelijk, de persoon, (of zaak), van
Overeenkomstig hiermede zegt men : alle welken men spreekt. Zij zijn of enkelvoudig, of
menschen moeten sterven
rijke zoowel als meervoudig • waarom ook voor beide getallen
,
arme (namelijk menschen) ; en derhalve niet voornaamwoordenplaats vinden.
S. 214. De eerste, of sprekende persoon wordt,
rUken zoowel als arrnen. Sornmige wijsgeeren
zUn van dit, andere (namelijk wijsgeeren), van in het Nederduitsch, uitgedrukt door ik (in het
een tegengesteld gevoelen • derhalve niet meervoud wij); de tweede, of aangesprokene
persoon (in het enkel- en meervoud), door gij ;
anderen.
de derde persoon, of die, van welken gesproken
D. OVER DE VOORNAAMWOORDEN.
wordt, door hU, zij, het (meervoud zU), men,
iemand, niemand. Derzelver verbuiging is deze:
1. Derzelver acrd engetal.
Enkelvoud.
S. 210. Om de namen der personen of zaken,
Tweedepersoon.
Eerstepersoon.
welke voorwerpen der onderhandeling zijn,
Gij,
niet zoo dikwerf te herhalen, als de voorvverpen 1. 1k,
Uws (van u),
desgespreks genoemd moeten worden, zijn er 2. Illijns (van mij),
U (aan u),
woorden , welke deplaats der zelfstandige 3. MU (aan min,
U.
naamwoorden, die eenenpersoon, of eene zaak 4. MU.
Meery oud.
aanduiden
vervangen , en den naam van
,
GU,
voornaamwoorden dragen. Zij worden gemeen- 1, WU,
Uwer (van u),
lijk in deze zes soorten verdeeld, 1. persoon- 2, Onzer(van ons),
U (aan u),
lijke : ik, gi j, hii, enz.; 2. wederkeerende: zich, 3. Ons (aan ons),
U.
zUn, enz., 3. bezittelijke : mUn, uw, enz. • 4. 4. Ons.
Derdepersoon.
vragende : wie, wat, enz. ; 3. aanwUzende :
Vrouwelijk.
Mannelijk.
Onzijdig.
deze, die,enz., 6. betrekkelijke: die, welke enz.
Het,
Zij,
Over ^edere deter soorten zullen wij straks 1. Hi'
2. Zijns (van Harer(van haar), Van het,
afzonderlijk handelen.
hem),
S. 211. De voornaamwoorden duidengeene
eigenschappen eener zaak aan, dewijl zij dan 3. Hem (aan Haar(aan haar), Het(aan het),
hem),
bijvoegelijke naamwoorden zouden wezen ,
Haar.
Het.
maar zekere toevallige en veranderlijke betrek- 4. Hem.
Meervoud.
kingen, waarin dezelve zich, op het tijdstip
Mannelijk.
Vrouwelijk,
Onzijdig.
der handeling , bevindt. Degene , die that's
Zij,
ZU,
spreekt, en derhalve ik is, kan, in het volgende 1. Zij,
Runner (van
oogenblik, de aangesprokene persoon, en der- 2. Hunner (van Harer (van
hen),
hen),
haar),
halve gU, en, het daarop volgende oogenblik,
Haar(aanhaar), Hun (aan
de afwezende persoon, of hij, zi j, het zijn. 3. Hun (aan

enz.; loch in opzigt tot het mannelijke geslacht
in het enkelvoud, wil het gebruik geheelanders,
ingeval, namelijk , een mannelijke persoon
onder het bijvoegelijke naamwoord verstaan
wordt, bij voorbeeld : de vrome (namelijk man),
des vrornen (mans), den vromen (man) enz. • -

(1) Vergelijk Bolhuis op Klaas Stijl, hi. 95.

hen),
4. Hen.

hen),

Haar.

Hen.
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S. 215. Omtrent den boven staanden tweeden
persoon gij, en in de verbogene naamvallen uws,
u, moeten wij nog aanmerken , dat dezelve
thans zoo wel in het enkelvoud, als in het meervoudgebezigd wordt, schoon gij oudtijds alleen diende, om het meervoud uit te drukken,
enmen in het enkelvoud du, en in de verbogene naamvallen dtjns, di j, zeide. Waarschijnlijk is eene soort van wellevendheid oorzaak
geweest, dat men zich, naderhand, ook in het
enkelvoud, van het meervoudige gij bediend
heeft. Om het meervoudige gij en 14 van het
enkelvoudige te onderscheiden, voegt men
somwijlen het woord lieden achter hetzelve,
als :gzjlieden, ulieden. Doch men heeft te regt
aangemerkt, dat deze onderscheidingniet noodzakelijk is, en een goed schrijver, zonder dezelve, duidelijk kan en moet wezen.
S. 216. Hier dient ook letsgezegd te worden
aangaande de schrijfwijs van hen en hun, het
meervoud van hij. De onderscheiding van hen
in den vierden, en hun in den derden naamval
te schrijven, is, hoe weinig gegrond anders
ook, echter reeds zoo zeer door hetgebruik
g
ewettigd , dat men zich thans daaraan dient
te houden, en zij, hunner (van hen), hun (aan
hen), en hen te bezigen • terwijl het den dichteren vrij blijft, hen en hun (gelijk ook haar en
heur) onverschillig te gebruiken, naar mate
hun het een of andergevoegelijkst voorkomt. (1)
. 217. Om den derden persoon onbepaald
aan te duiden, dienen man, iemand, niemand.
Men. dat van gelijken oorsprong met man en
mensch is, wordt alleen in den eersten naamval
gebezigd, en lijdt eene verbuiging : men zegt.
lemand en nientand ontvangen, in den tweeden naamval, eerie s : niemands vriend, enz.,
en hebbengeen meervoudig getal •; gelijk ook
men, hetwelk waarschijalijk het oude meervoud van man is.
S. 218. Depersoonlijke voornaamwoorden
nemen somwijlen de woordjes alleen en zelf
bij zich •; het eerste, om de tegenwoordigheid
van iederen anderenpersoon uit te sluiten,
als : ik alleen heb hetgezien — gij alleen
zijt onschuldig • het tweede, om de medewerking van iederen anderen persoon uit te skiten, of om depersoonlijkheid nog nader te
be ales als : ik zelf heb het gedaan — zij zelve
sprak daarvan — hij is het zelf, enz.
S. 219. Hierbij moet aangemerkt worden,
dat dit zelf nooit eene s achteraan ontvangt,
dan alleen in den tweeden naamval : mijns
zelfs, uws zelfs, enz. Zelfs is anders eigenlijk
een bijwoord, zoo veel als ook beteekenende.
In de volgende uitdrukking worden zelf en
zelfs kennelijk onderscheiden : ik zelf heb hem
gezien, ja ik heb zelfs met hem gesproken.
(1) Zie Verhandeling over de Nederd. Spell. van
den Hoogleeraar SlEGENBEEK, bl. 272 en very.

3. Wederkeerende voornaamwoorden.
S. 220. De wederkeerende voornaamwoorden
zich, ztjn, haar, hun behooren, eigenlijk,
alleen lot den derdenpersoon. Immers, wan-

neer deze derdepersoon eene werking verrigt,
welke op hem zelven terug keen, dan geschiedt
de verbuiging van hi j, zij, het, op deze wijs :
Enkelvoud.
Mannelijk, en onzijdig. Vrouwelijk.
1.
2. Zijns (van zich),
3. Zich (aan zich),
4. Zich.

Rarer (van zich),
Zich (aan zich),
Zich.

Meervoudig.
1.
2. Runner (van zich),
3. Zich (aan zich),
4. Zich.

Zoo als in het
enkelvoud.

Zegt men, bij voorbeeld: hij bedriegt zich,
dan makes de woorden hij en zich slechts eenen
persoon nit •; hij is het grondwoord, hetwelk
denpersoon als handelende voorstelt, en zich
is dezelfdepersoon, loch niet meer handelende, maar lijdende •; en dus keert de handeling tot denzelfden persoon terug, van wien zij
uitgegaan is. Zoo zegt men ook : men wachte
zich hiervoor — niemand onzer heeft zich
hierin verist
g

S. 221. Hiertoe behooren insgelijks de van
dezen derdenpersoon afgeleide voornaamwoorden zijn, hun en haar, dewij1 door dezelve het
zelfstandige naamwoord, waarbij zij gevoegd
zijn, tot den persoon terug gebragt wordt,
welke het naast voorgaande werkwoord beheerscht, als : de held doorstak den eerloozen
met zijn zwaard, dat is, het zwaard van den
held. Wanneer het zwaard van den eerloozen
bedoeld wierd, moest het zijn : de held doorstak den eerloozen met deszelfs zwaard. Doch
dit behoort eigenlijk tot de woordvoeging,

alwaar het breeder zal behandeld worden.
S. 222. Ook worden de verbogene naamvallen van den eersten en tweedenpersoon tot de
wederkeerende voornaamwoordengebragt ,
omdat zij als wederkeerende gebezigd vv-orden,
bij voorbeeld : ik schaam tizzy, un:j oefenén ons,
gij bedriegt u, enz.;do
h dan moeten de hiervan
c
afgeleide bijvoegelijke naamwoorden mijn, ons,
uw, als: ik verkoopu mijn huis, enz., mede onder
eras
de wederkeerende voornaamwoordenschikt worden, daarzij in tusschen, eigenlijk,niet
anders dan bezittelijke voornaamwoorden zijn.
4. Bezittelijke voornaamwoorden.
S. 223. De bezittelijke voornaamwoorden zijn
zulke, die eene bezitting, of een eigendom
aanduiden, als : mijn, mijne, ons, onze, zijn,
zijne, haar, hare, hun, hunne, en de daarvan
afgeleide de en het mijne, onze, zijne, hare,
hunne. Zij duiden eene bezitting, of eenen
eigendom aan, in opzigt tot den persoon, wien
deze bezitting, of eigendom, toegekend wordt,
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en hebben derhalve, natuurlijk, hunne betrek- s. 227. Uit de boven aangevoerde verbuiking op twee zelfstandige dingen — op den ging der bezittelijke voornaamwoorden blijkt,
persoon, wren jets als zijn eigendom toegekend, dat zij, in den tweeden naamval van het meeren op de zaak , welke als een eigendom voud, in alle geslachten, gelijk ook in den
voorgesteld wordt, bij voorbeeld • ntijn goed •; derden naamval van het vrouwelijke geslacht,
hier duidt mijn aan, dat het goed, waar- er achteraan nemen,als : mijner,onzer,hunner,
van es Token wordt, niet alleen een eigendont, enz. De reden hiervan is, dat zij niet, even als
de bijvoegelijke naamwoorden, het lidwoord
maar ook, dat het een eigendom van MU is.
S. 224. Doch, schoon zij zoo wel op den de voorop hebben. En dit zelfde heeft plaats
persoon, als op de zaak betrekking hebben, omtrent deze, welke, en meer andere voorduiden echter de hezittelijke voornaamwoorden naamwoorden, gelijk uit het gebruik genoegdes eersten en tweeden persoons mUn, utv, zaam bekend is. Dezelfde buiging heeft bij ons,
alleen het geslacht van den persoon, of de zaak utv, zijn, N aar en hun plaats, met dit onderaan, welke als een eigendom voorkomt, en niet scheid echter, dat ons, in den eersten naamval
dat vanden persoon, miens eigendom genoemd van het mannelijkegeslacht en het enkelvoudige
wordt. Een persoon, of eene als persoon ge- getal, ooze heeft : onze meester; wijders, dat
dachte zaak, van het mannelijke, vrouwelijke, hun, in de verbuiging, eene n aanneemt :
of onzijdige geslacht, zegt, zonder onderscheid, hunne, hunnen.
intjtt roem, m ine liefde, mijn huis. Men zegt 5. 228. Nog dient hierbij aangemerkt to
tot den tweedenpersoon, zonder onderscheid worden, dat, gelijk het persoonlijke voornaamvan geslacht , uw vader, uwe vreugd, utv goed. woord u, hetwelk eigenlijk meervoudig is, ook
Zoo ook in het meervoud • onze broeder, onze voor bet enkelvoudige komt, ook zoo het daarvriendin, ons veld, onze goederen, — ttiv broe- van afgeleide uw, zoo wet enkelvoudig als
der, uwe vriendin, uw veld, uwe goederen.
meervoudig gebruikt wordt : o Vader ! waarS. 226. De hezittelijke voornaamwoorden schuw uwen zoon. Glj ifloeders ! kep t uwe
des derdenpersoons,
daarentegen, beteekenen dochters.
zoo wel het geslacht des bezitters, als dat der 5. 229. Om den eigendom nader to be ales
bezitting, door zijn voor het mannelijke en voegt men bij de bezittelijke voornaamwoorden
onzijdige, en Naar voor het vrouwelijke to dikwerf nog het woord eigen :- mjn eigen
bezigen • terwijl beide echter naar het geslacht goed, ztjne eigene hand, onze eigene kinderen,
der zaak, welke men als eenen eigendom voor- hun eigen zoon, uw eigen huis.
stelt, gebogen worden. Men zegt derhalve, 230. Ook worth het bepalende lidwoord
wanneer de persoon, wien de bezitting toe e- de voor de bezittelijke voornaamwoorden
rekendwordt, van het mannelijke of onzijdige gevoegd : de mijne, het mijne, de uwe, het
geslacht is : zijn akker, zijne dochter, zijn uwe, de zzjne, het zijne, enz. Zoo zegt men,
huis. Maarbehoort de bezittende persoon tot bij voorbeeld : is dat uwe pen? ik meende,
het vrouwelijke geslacht, an zegt men : haar dat het de mime was. Bat is niet uw boek,
akker, hare dochter, Naar huis. En zoo is het maar het mijne.
ook in het meervoud : hun akker, hunne doch- 5. 231. Eindelijk moet nog aangemerkt
ter, hun huis, — haar akker, hare dochter, worden, dat de onderscheidene spelling van
Naar huis • zijnde de verbuiging van het bezit- heur en haar, welke door sommigen maar etelijke voornaamwoord haar, in het meervoud, nomen en voorgestaan wordt, stellende, dat
dezelfde als in het enkelvoud. Wanneer beide, haar het enkelvoudige, en heur het meervoude bezittende persoon en de als eigendom voor- dige getal uitmaakt, van alien grond ontbloot
gestelde persoon of zaak, in het meervoud schijnt to wezen, terwip dit verschil waarstaan, zegt
men : hunne akkers, hunne doch- schijnlijk zijnen oorsprong vindt in eenen
•
ters, hunne huizen, in het mannelijke, — hare onderscheidenen tongval. Het eerste echter
akkers, hare dochters, hare huizen, in het verdient, als het gebruikelijkste, den voorrang,
en het laatste kan alleen dan to pas komen,
vrouwelijke geslacht.
. 226. Het bezittelijke voornaamwoord wanneer men daardoor eene onaangename
herhaling van denzelfden klank kan vermijden.
mzjn, wordt op de volgende wijs gebogen •
Enkelvoud.
6. Fragende voornaamwoorden.
Onzijdig.
Vrouwelijk
Mannelijk.
S. 232. Wij hebben ook eenige voornaamMt:in,
Mijne,
'1. Mzjn,
woorden, welke eene vraag aanduiden, en
Mijns,
Milner,
2. Mtjns,
daarom vragende voornaamwoorden genoemd
Milne, mijner, Mtjnen,
5. ilia Wen
worden. Zij zijn wie, welke, wat, en hoedanige.
Mijn.
Mijne.
4. Mijnen.
Met het eerste vraagt men, in het algemeen,
Meervoud.
naar personen : wie heeft dat gedaan ? Wiens
Mijne,
Mzjne,
11
. Mljne,
huis is dat ? Met welke vraagt men bepaalder
Mtjner,
Niiner,
2. Mtjner,
naar personen , of zaken : wie heeft u dat
Mijnen,
Mtjne, mijner,
5. /11Unen,
gezegd? uw vriend. Welke vriend ? Met wat,
Mtjne.
Mtjne.
4. Milne.
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dat inalle gevallen onverbogen blijft, vraagt
men naar voorwerpen, van welke nog niet
bekend is, of hetpersonen of zaken zijn, en,
in het laatstegeval, van welk getal of geslacht
de zaken zijn : wat zegt gij ? Wat zoekt gij ?
Wanneer men eigenlijk den aard, of hoedanigheid van eenen persoon of eerie zaak bedoelt
dan vraagt men, met het voornaamwoord

WELKE.

Mannelijk.

Enkelvoudig.
Vrouwelijk.

Onzijdig,

1. Welke,
2. Welks,
5. Welken,
4. Welken.

Welke,
Welker ,
Welke,
Welke.

hoedanig : hoedanige man — hoedanige vrouw
heeft u dat verhaald? Het voornaamwoord

1.Mfavnenlieceli j k .

Meervoudig.
Vrouwelijk.

wie, daarentegen, kan nooit een zelfstandig
naamwoord bij zich hebben.
S. 255. Wanneer het niet bepalende lid woord
een op Welke en hoedanige volgt, dan verliezen
deze laatsten de e, en blijven welk, hoedanig,
in allegeslachten en naamvallen
•: welk een

2. Welker,
3. Welken,
4. Welke.
S. 236. Het vragende voornaamwoord hoedanige wordt op deze wijs verbogen : hoedanige
man, hoedanige vrouw, hoedanig kind •; in den
tweeden naamval : hoedanigen mans, (van hoedanigen man • en verder als wake. Van hoedanig een welk een, en wat voor een, wordt alleen
het laatste verbogen, als het lidwoord een. Ook

man was daar ? Hoedanig eenen tuin zoudt gij
verkiezen ? Ook, wanneer eene verwondering
in eene vraag ingekleed wordt : welk een man!
welk eene deugd! welk een raadsel !
S. 234. Door middel van hetvoorzetsel voor,
en het lidw000rd een, vraagt men, met wat,

zeer bepaald naar den aard en de gesteldheid
vanpersonen of zaken : wat voor een man is
dat ? Wat voor eenboekzoekt gij ? In het meervoud valt het lidwoord
natuurlijk weg•: wat
voor vrouwen en mannen meentgij?Ook wordt
wat, zonder eenige bijvoeging, bij personen
of zak engebruikt : wat man, wat vrouw is
daar ?
§. 235. Wie en welke worden, op de volgende

: ,
wijs
verbogen
•

Enkelvoudig.
Mannelijk.
1. !Fie,
2. Wiens,

Vrouwelijk.
Wie,
Wier,

Onzijdig.
Wat,
Wiens (van
wat),
Wat,
Wat.

Welk,
Welks ,
Welken, walk,
Welk.

Onzijdig.

Welke,
Welke,
Welker,
!Felker,
Welke, welker, Welken,
Welke.
Welke.

hebben zij, even als dit, een meervoud.
6. AanwUzende voornaamwoorden.
S. 237. De aanwijzende voornaamwoorden
zijn zulke, waardoor personen of zaken, als met
den vinger, aangewezen worden. Men brengt
daartoegemeenlijk deze, die, gene, degene, diegene , dezelve, duel de zulke, zekere,desgelijke,
dergeWke, dusdanige, zoodanige. Eer wij de

verbuiging dezer voornaamwoorden opgeven,
moeten wij lets ten aanzien van eenige derzetvan aanmerken.
S. 238. Deze beteekent lets nabij en tegenwoordig zijnde, gene lets meer afgelegen, zoo
wel in opzigt tot den tijd, als de plaats : aan
deze zijde des grafs, aan gene zijde des bergs;
gene gelukkige dagen zi:in voorbij. Ook zonder

zelfstandig naamwoord, of in betrekking tot
hetzelve : leg u op lUdzaamheid en onschuld
toe • want gene (de lijdzaamheid) leert ls de
Meervoudig.
wederwaardigheden verdragen, daze (de onMannelijk.
Onziidig.
Vrouwelijk.
schuld) dezelve overwinnen.
1. Wie,
Wie,
Zonder meerS. 239. Dat degene, hetgene, hetwelk de be2. Wier,
Wier,
teekenis van ons die, dat heeft, tot de aanwtyvoud.
5. Wie,
Wie,
zende, en niet tot de betrekkelijke voornaam4. WM.
Wie.
woorden behoort, blijkt uit de wijs, waarop
Het onzijdige tvat, op zich zelfstaande, wordt hetzelvegebruikt wordt •; want men zegt wel
alleen in den eersten en vierden naamval van degene, die mij eert; maar nimmer bij ons, die,
hetenkelvoud gebruikt. Zoo zegt men, bij voor- degene mij eert, hetwelk echter bij de Vlaminbeeld :wat is dit ? Wat leest gij ? In andere gen, in de gewone taal, nog gehoord wordt •
gevallen verkiest ons taalgebruik het bijwoord schoon met den aard onzer taal strijdig. Op
waar, bij voorbeeld : waaraan hapert het ? dezengrond zegt men ook hetgene, dat ik wit,
Waardoorgeschiedt dit ? Niet : aan wat hapert maar niet, dat, hetgene ik wil.
het ? enz. Echter zegt men weder, met bijvoeS. 240. Zie bier eenige verbuigingen.
ging van een zelfstandig naamwoord : aan wat
3. Wien,
4. Wien.

Wie,
Wie.

to el hebt gij gezeten ? dat is aan welke to el
Langs wat we hebt gij het vernomen ? dat is
tangs welken weg. En dus blijft wat in alle ge-

slachten en naamvallen onverbogen,
even als
S. 234 is aangewezen. (1)
(I) Zie ook L. TEN KATE I. D. bl. 479 en very.

DEZE.

Mannelijk.
1. Deze,
2. Dezes,

Enkelvoudig.
Vrouwelijk.

Onzijdig.

3. Dezen,

Dit,
Deze,
Dezer,
Dezes,
Deze,dezer, Dezen, dit,

4. Dezen.

Daze.

Mt.

59

SPRAAKKUNST.
Meervoudig.
Mannelijk.
Vrouwelijk,
Onzijdig.
1. Deze,
Deze,
Deze,
2. Dezer,
Dezer,
Dezer,
3. Dezen,
Deze, dezer,
Dezen,
4. Deze.
Deze.
Deze.
Het voornaamwoord die, die, dat wordtgebo.
gen, als wie, wie, wat.
GENE

Enkelvoudig..
Vrouwelijk.
Onzijdig.
Gene,
Gene,
Gener,
Genes,
Gene,
Genen, gene,
Gene.
Gene,
Meervoudig.
Mannelijk.
Vrouwelijk.
Onzijdig.
1. Gene,
Gene,
Gene,
2. Gener,
Gener,
Gener,
3. Genen,
Gene,gener,
Genen,
4. Gene.
Gene.
Gene.
Degenen en diegenen worden verbogen, als
gene, terwip de voorgeplaatste de en die aan
gene gehecht blijven, en echter hunne bulging
behouden; en dus worden zij, gelijk ook dezelve,
dezelfde, teen den aard van zamengestelde
woorden, zoo verbogen, als of zij niet zamengesteld waren; bij voorbeeld: 1. degene, degene,
hetgene, of het een 2. desgenen, van dengenen,
dergene, van degene, enz. 1. Diegene,..diegene,
datgene, 2. diensgenen, van diengenen, diergene, van diegene, enz.
S. 241. Dezelve en dezelfde staan in eenig
verband met de betrekkelijke voornaamwoorden, in zoo verre zij zien op iets, waarvan
gesproken is, bij voorbeeld : dat boek behaagde
mi j, daarom kocht ik hetzelve. Dezelfde bepaalt
dat een waarvan gesproken is, nader. Men
vraagt, bij voorbeeld : was het niet N. N., die
gisteren met u sprak ? En het antwoord is
dezelfde. De onderscheidene beteekenis van
dezelve en dezelfde blijkt dus : het was dezelfde
man; ik vraagde denzelven, enz.
Mannelijk.
1. Gene,
2, Genes,
5. Genen,
4. Genen.

Enkelvoudig.
Mannelijk.
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

Dezelve, - dezelfde,
Deszelfs, deszelven, - deszelfden,
Denzelven, - denzelfden,
Denzelven, - denzelfden.
Vrouwelijk.
Dezelve, - dezelfde,
Derzelver, - derzelfder,
Dezelve, - dezelfde, derzelver, - derzelfder .
Dezelve, - dezelfde.
Onzijdig.
ffetzelve, - hetzelfde,
Deszelfs, deszelven, - deszelfden,
Hetzelve, - hetzelfde

4.

Hetzelve, - hetzelfde.

1.
2.
3.
4.

Meervoudig.
Mannelijk, en Onzijdig.
Vrouwelijk.
I. Dezelve, dezelfde,
Dezelve, dezelfde,
2. Derzelver, derzelfder, Derzelver, derzelfder,
3. Denzelven, denzelfden, Dezelve, dezelfde,
derzelver, derzelfder,
4. Dezelve, dezelfde.
Dezelve, dezelfde.
Dusdanige, zoodanige worth verbogen, als
hoedanige •; als merle dergelijke , desgelljke,
•
welke uit den tweeden naamval van het aanwijzende voornaamwoord deze en het bijvoegelike naamwoord gelijk zamengesteld zijn; zoo
dat der voor dezer, en des voor dezes gesteld
wordt. Van zulk een, dergelijk een, desgelijks
een, dusdanig een, zoodanig een, 'worth, alleen
het laatste verbogen, als het lidwoord een ; en
dus ook zonder meervoud. Zulks worth ookals
zelfstandig gebezigd: zulks had ik niet gedacht.
7. Betrekkelijke Voornaamwoorden.
S. 242.

De betrekkeNke voornaamwoorden

zip, zulke, welke betrekking hebben op personen of zaken, van welke to vo r engesproken is.
Hiertoe behooren welke, dewelke, die, wie.
Hunne betrekking blijkt tilt de volgende voorbeelden :gij zijt de eerste, die mij dit zegt. Hz
is de man, wiens vriendschap mij dierbaar is.
Zoude ik hem niet liefhebben, van wien ik zoo
vele weldaden ontvangen, aan wien ik zoo
veelgoeds to danken heb ? Zij isgestorven,
welke ik hoogachtte. Dit is de vrouw, over
wier schoonheid wtj ons verwonderen. Ik heb
het bockgekocht, dat mij door u is aangeprezen, een boek, welks inhoudzeer belangrzjk is.
S. 243.
Dikwerf worden wiens en welks
onverschillig in het onzijdige geslacht gebruikt,
schoon wiens alleen de tweedeenkelvoudige
naamval van het mannelijke, en welks die van
het onzijdige geslacht is. Men
•:
zegge derhalve
de man, wiens geleerdheid, enz.; het land, welks
uitgestrektheid, enz.
S. 244. Het betrekkelijke v oornaamwoord wie
wordt dikwerf zoogebruikt, dat het betrekking
heeft op iets, dat volgt ; loch daar dit volgende
zichgevoegelijk vooraan laat plaatsen, zoo
blijlt wie een waar betrekkelijk voornaamwoord, en slaat eigenlijk op het voorgaande.
Zoo zegt men, hij voorbeeld : wien ik mijn
woordgeef, dien zal ik niet misleiden ; hetwelk men ook dus kin omkeeren: dien zal ik
niet misleiden , wien ik mijn woordgeef.
Hetzelfde heeftplaats ten aanzien van het
onzijdige wat: wat mij gebeurd is, dat zal ik u
verhalen; waarvoor men ook kin zeggen: datzal
ik u verhalen, of : ik
•
zal u verhalen, wat
mij
g
ebeurd is.
• 245. De verbuiging van welke is als die van
het vragende voornaamwoord welke. Dewelke,
dat minder ingebruik is, wordt verbogen als
dezelve • met dit onderscheid, dat de tweeds,
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naamval niet deswelks, maar deswelken is.
Het onzijdige wat worth, als betrekkelijk, niet
verbogen, en alleen in den eersten en vierden
naamvalgebezigd : alles, wat van hem gezegd
won't, is waar. .2111es, wat ik daarvan we et ,
zal ik u verhalen.

E.
1.

OVER DE WE1RKWOORDEN.

.Derzelver acrd en rangschikking.

S. 246. Thans komen wij tot een der gewigtigste gedeelten der spraakkunst, de beschouwing, namelijk, van de tverkwoorden. Door
dezelve drukt men de beweging en rust, den
tij,
d het bestaan en worden, het werken en
lijden der personen of taken uit, welke door de
zelfstandige naamwoorderi aangeduid worden ;
hi' voorbeeld : zijn, worden, beminnen, staan,
loo en, enz.
S. 247. Schoon tot een werkwoord niet alleen
de eigensehap van werken, maar ook die van
lijden behoort, zoo houdt, in het laatste geval,
echter het denkbeeld van werken niet op,
naardien als dan de werkendepersonen slechts
verwisselen • bij voorbeeld : ik sla. Hier heeft,
buiten tegenspraak, eene werking plaats •; en
deze werken g geschiedt door mij op iemand, of
iets anders. Geeft men aan dit werkwoord nu
de eigenschap van lijden, en zegt men ik word
geslagen, dan blijft daarbij, echter, het den
beeld van werken niet minder, dan in hetrige geval, stand houden, schoon de werken g
door iemand, of iets anders, op mij geschiedt.
S. 248. Men onderscheidt, in onze taal, voornamelijk, Brie ran en van werkwoorden. Die,
welke tot den eersten rang behooren, dragen
den naam van ongettAvloeliende • die van den
tweeden rang worden gelijkvloetjende, en die
van den derden rang onregelmatige werk woorden genoemd.
S. 249. Ongehjkvloeijende werkwoorden zijn
die, welke, in de vervoeging, den wortelklinker
veranderen, en in het verledene deelwoord en,
met een voorgevoegd ge, hebben, als : driiven,
dreef, gedreven, spreken, sprak, gesproken, enz.
GehAvloeijende worden 9 daarentegen , zulke
genoemd, welke, in alle hunne vervoegingen,
aangeene verwisselen van wortelklinker onderworpen zijn, en in den onvolmaakt verledenen tijd de, of te, en in het verledenedeelwoord
d, of t, insgelijks met een voorgevoegd ge, hebben, als : leven, lee de geleefd, ho en hoopte,
gehoopt , enz. •; terwijI zoo we! bij de ongelijk- als gelijkvloeijende werkwoorden , welke
met onscheidbare voorzetselen zamengesteld
zijn , dit voorgevoegde ge. in het verledene
deelwoord, wegvalt, als : bedrijven, bedreef,
bedreven, herinneren, herinnerde, herinnerd,

werkwoorden vooraan,zoo, omdat zij de oudste
en de oorspronkelijke werkwoorden zijn, als,
omdat zij de aanleidende oorzaken van zoo vele
gelijkvloeijende werkwoorden geweest zijn. De
oudheid, of oorspronkelijkheid, der ongelijkvloeijende werkwoorden blijkt, zegt L. Ten
liate(1), voor eerst, daaruit,» dat de ongelijkvloeije
nde werkwoorden zich onder alle onze
taalverwanten eenstemmig vertoonen, en ten
andere, daaruit, dat de ongelijkvloeijende
werkwoordengenoegzaam alle bedrijf uitbeelden, hetwelk tot het oudvaderlijke leven
, die
ter
vereischtwerdjI
zelfde woorden
(schoon weinig in getal zijnde), heden nog,
in ons spreken en schrijven, meer te pas
komen,)
dan, al de andere. » (2
S. 251. Wanneer men tot den oorsprong der
taal terug gaat, en derzelver waren aard niet
wil miskennen, dan is degrond deter ongelijkvloeijendheid ligtelijk te ontdekken. In de
kindschheid der taal meende men, om de vervoeging der werkwoorden te vinden, of om het
denkbeeld van het verledene uit te drukken,
dat derzelver wortelklinkers alleen behoefden
verbogen te 'worden, terwijI de medeklinkers
onveranderd bleven. Van hier steken, stak, gestoken. Van tijd tot tijd vormde men minder
ongelijkvloeijende werkwoorden, als : geven,
gal, gegeven •; en eindelijk werden geene andere, dangelijkvloeijende, gevormd •; waarvan
straks nailer.
S. 232. De ongelijkvloeijende werkwoorden
worden in eenige soorten verdeeld. De eerste
soort bevat zulke, welke ,
in den onvolmaakt
verledenen tijd en in het lijdende deelwoord,
denzelfden klinker aannemen. En deze maker)
bij ons het grootste getal uit. De verwisseling
hunner klinkersgeschiedt, op de volgende
wijs :
1. De ij gaat over in den zachten langklinker e, als : blijven, bleef, gebleven, strzjden,
streed, gestreden, enz.
2. De ui, ie en de zachte lange e gaan over
in de zachte lange o, als : sluiten, sloot, gesloten, schieten, schoot, geschoten, bewegen, bewoog, bewogen, enz.
3. De korte i en de korte scherpe e gaan
over in de zachte korte o, als : vinden,,
vond
gevonden, bersten, borst, geborsten, schenden,
schond, geschonden.
S. 235. Tot de tweede soort van ongelijk-

vloeijende werkwoorden behooren die, welke
alleen in den onvolmaakt verledenen tijd, van
wortelklinker veranderen, terwijI deze bij
het lijdende deelwoord behouden blijft. Bij deze
soort van werkwoordengeschiedt de verwisseling van den klinker, op de volgende wijs :

ontrangen, ontving, ontvangen, verzenden,

verzond, verzonden, volmaken, volmaakte,
volmaakt, enz., niet : begedreven, hergeinnerd, enz.

S. 230. Wij plaatsen de ongelijkvloeijende

(1) Aanl. D. I. b1.13 en very.
(2) Men vindteene list Bier ongelijkyloeijende
werkwoorden bij L. Ten Kate, op de boven aan ebaaIde plaats.
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1. De zachte langklinker e gaat over in a,
als : eten, at, geaten ; doch, om de welluidend
heid,thans (en misschien omdat men outings
ook geten voor titer zeide), gegeten.
2. De langklinker a, voor d, p, t, z staande,
verandert in ie, als; raden, ried (ook raadde),
geraden, slap en sliep, geslapen, laten, liet,
gelaten, blazen, blies, geblazen, enz.
3. De lank{' a voor -rr, v en i, verandert
in oe, als : dragen, droeg, gedragen, varen,
voer, gevaren, graven, groef, gegraven, waaijen, woes (niet
•
zelden ook waaide,) gewaaid
(outings gewaatjen).
4. De korte a voor 1 en s gaat over in ie, als:
vallen, viel,gevallen, wasschen, wiesch, gewasschen. Zoo ook wassen (groeijen), wies, gewassen,
5. De korte a voor n verandert in i, of o,
als : hangen,
•
hing, of hong, gehangen, van en
vin o f of vong, gevangen.
6. De korte o, de harde lange oo en oe gaan
over in ie, als: houden (outings holden), hield,
gehouden (outings geholden), worden, wierd en
tverd, geworden, loopen, liep, geloopen, roepen,
riep, geroepen.
§. 254. Tot de derde soort brengt men die
werkwoorden, welke, zoowet in den onvolmaakt verledenen
tijd, als in het •
lijdende deelwoord, van wortelklinker veranderen ; doch
in elk van deze op eene bijzondere wijs, bij
voorbeeld :
1. De zachte lange e gaat, in den onvolmaakt
verledenentijd, op a over, en, in het lijdende
deelwoord, op de zachte lange o, als : bevelen,
beval, bevolen, breken, brak, gebroken, steken,
stak, yestoken,
2. Dezelfde e gaat, in den onvolmaakt verledenentijd, tot oe en de zachte lange o, en, in
het lijdende deelwoord, tot de laatste over, als :
scheren, schoer , schoor, geschoren, zweren,
zwoer, zwoor,
gezworen.
3. De korte i verandert, bij den onvolmaakt
verledenen tijd, in a, en bij het deelwoord, in
de zachte lange e, •als: hidden, bad, gebeden,
zitten, zat,gezeten, liggen, lag, gelegen.
4. De scherpe korte e gaat, in den onvolmaakt verledenen tijd, op ie, of de korte o, en,
in het deelwoord, op de laatste over, als: helpen, hielp, help, geholpen, sterven, stierf, storf,
gestorven, werven, wierf, tvorf, geworven.
5. 255. De vie rde soort bevat die werkwoorden, Welker onvolmaakt verledene tid,
door
j
verloop, reeds gelijkvloeijend geworden is, als:
bakken, bakte outings biek)ebakken,
,
g,
braden
b raadde (outings bried), gebraden , la then
lachte (outings loech), gelagchen, malen, maalde (outings moel, of mol,) gemalen , heeten
(noemen), heette (outings hiet), geheeten, spouwen, spouwde (outings spieuw), gespouwen,
wreken, wreekte, (outings wrak, wrok), gewroken, enz,
S. 266. Gelt:flevloeijende werkwoorden zijn
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zulke, welke, in alle hunne vervoegingen,
geene verandering van wortelklinker ordergaan. Wij hebben dezelve boven (S. 249.)
breeder omschreven. Tot dezewerkwoorden
behooren, blaken, blaakte, geblaakt, blaffen,
blafte, geblaft, eeren, eerde, geeerd, leeren,
leerde, geleerd, wiegen, wiegde, gewiegd, likken,
likte,gelikt, hopen, hoopte, gehoopt, stop en
stopte,gestopt, spouwen, spouwde, gespouwd,
turen, tuurde, getuurd, drukken, drukte,
gedrukt, enz. Geliik ook steigeren, steigerde,
gesteigerd, weigeren, weigerde, geweigerd; en
verder all e dubbelstaartige werkwoorden, als :
bevlijtigen, bevltjtigde, bevleytigd, vernietigen,
vernietigde, vernietigd, daveren, daverde,
gedaverd, glinsteren, glinsterde, geglinsterd,
herinneren, herinnerde, herinnerd, leveren,
leverde, geleverd, slingeren, slingerde, geslingerd, krabbelen, krabbelde, gekrabbeld, verzamelen, verzamelde, verzanteld, enz. Ten aanzien
van de werkwoorden jagen en vrag,
en dient
hier nog aangemerkt to worden, dat zij, schoon
zij outings ongelijkvloeijend waren, en joeg,
vroeg,gejagen, gevragen hadden, thans reeds
gelijkvloeijend gebezigd worden. burners, men
zegt, zonder uitzondering, gejaagd en gevraagd;
en men gebruikt meestal, in den onvolmaakt
verledenen tijd, as de vraagde; zoo dat deze
werkwoorden insgelijks kunnengerekend
worden, reeds met den grooten stroom der
gelijkvloeijende iwerkw. medegesleept te zijn.
S. 257. Uit de onvolmaakt, of volmaakt verledene tijden der.ongelijkvloeijende werkwoorden, spruiten naamwoord voort, waarvan
wederom werkwoorden gevormd worden, welke
altijd gelijkvloeijend zijn, en, in hunne beteekenis, met het naamwoord overeenkomen,
waarvan zij afgeleid zijn. Zoo komt, bij voorbeeld, van gal, zijnde de onvolmaakt verledene
tijd van geven, het naamwoord gaaf, gave, en
hiervan hetgeli jkvloeijendewerkwoord be aver.
Zoo ook komt van mat, de onvolmaakt vertedene tijd van meten, het zelfstandige naamwoord maat, mate, waarvan het bijvoegelijke
naamwoord matig, en hiervan wederom het
gelijkvloeijende werkwoord matigen, matigde,
gematigd. Op gelijke wijs is van voer
, de
onvolmaakt
verledene•tijd van varen, het
zelfstandige voer (eery voer hooi) afkomstig ;
en van daar hetgelijkvloeijnde werkwoord
voeren, dat is, don varen. Even zoo komt van
zoo d e de onvolmaakt verledene tijd van zuigen,
het zelfstandige
•
zog, waarvan het gelijkvloeijende zogen, d at is later zuigen.
S. 258. Somwijlen worden ook van den
tegenwoordigen tijd der ongelijkvloeijende
werkwoorden zelfstandige naamwoorden
afgeleid , waarvan wederom gelijkvloeijende
werkwoorden
gevormd warden. Zoo komt, •
bij
voorbeeld, ons woord krijgen (krijg voeren),
krijgde, gekrijgd, van het zelfstandige naamwoord krijg, en dit van het ongelijkvloeijende
6
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s. 263. Het hulpwoord hebben (oulings heven,
waarvan hevet, nu heeft • outings ook haven,
waarvan havede, ha de nu hadde, had) helpt
S. 259. Eindelijk moet hierbij nog, als een de ontbrekende tijden der bedrijvende en veler
algemeene re el
g, aangemerkt warden, dat de onzijdige werkwoorden vormen, en maakt zijne
werkwoorden, welke van naamwoorden afgeleid eigene ontbrekende tijden, deels met zich zelf,
worden, gelijkvloeijend zijn , als : tafelen , deels met het hulpwoord zullen. Het hulpwoord
tafelde, getafeld, van to el ; — pennen, pende, zijn, of wezen, outings ook weren, waarvan
gepend, van pen ; — Kerber en Kerber de , was, waart engeweest (oulings gewezen, dat als
geherbergd , van herberg • — bevNtigen, bevlij- bijvoe o-elijk nog in gebruik is) vormt zijne onttigde, bevlijtigd, van vlijtig ; — verwelkomen, brekende tijden, gedeeltelijk met zich zelf,
verwelkomde, verwelkomd, van welkom, enz. gedeeltelijk met zullen. Het hulpwoord worden,
S. 260. Onregeimatige werkwoordenzijn die, dat de lijdende werkwoorden helpt vormen,
welke vane genoemde soorten, in een of maakt zijne eigene ontbrekende tijden met zijn
ander opzigt, afwijken, en wel, die, in de en zullen • en dit laatste hulpwoord, waardoor
onbepaalde wijs, niet op en, maar op n, uit- de toekornende tijden aller werkwoorden gegaan, als : slaan, (oudtijds slagen), sloeg , vormd worden, is, behalve de onbepaalde wijs
geslagen •; of die noch in de onbepaalde wijs, en het deelwoord, alleen in den tegenwoordigen
noch in het verledene deelwoord, en, maar in tijd van de aantoonende en aanvoegende wijs
gebruikelijk • welk alles uit de vervoeging verbeide n hebben, als : gaan (oudtijds an en
ging , gegaan (oudtijds gegangen) , staan , der zal blijken.
(oudtijds standen), stond , gestaan (oudtijds
2. lYadere verdeeling van de werkwoorden,
krijgen, kreeg, gekregen. Even zoo komt ons
slagen, slaagde, geslaagd, van slag, en dit van
slaan (oulings slagen), sloeg, geslagen. (1)

gestanden), doers (oudtijds daden), deed, gedaan
(oudtijds gedaden), zien, zag, gezien.

in bedrijvende, lijdende, onzijdige,
wederkeerige en onpersoonlijke.

S. 261. Eerie andere soort van onregelmatige
5. 264. 1. Een bedriivend werkwoord is
werkwoorden is die, welke, in de vervoeging,
van dengewonen reel afwijkt. Zoo missen, bij zulk een, dat eene werking aanduidt, welke
voorbeeld, kunnen, willen, mogen, moelen, van het werkende wezen op een ander voorwerp
volgens den aard hunner beteekenis, de gebie- overgaat, als: beminnen, haters, slaan, dragen,
dende wijs , terwijl de Brie eersten eerie uit- enz. Het vordert derhalve twee zelfstandige
zondering op dien reel
maken, volgens welken din en waarvan het en als werkend, het
g
de derdepersoon van den tegenwoordigen tijd andere als lijdend, of bewerkt wordend voorder aantoonende wijs , in het enkelvoudige 1 komt. Wanneer men, bij voorbeeld, zegt : de
getal, altijd met eene t besloten wordt, daar vader onderwUst zijnen zoon, dan is onder/can, wilen ma hebben. wzyzen, ongetwijfeld, een bedrijvend werkdezen, intusschen, hi'/can
Zoo ook wijken le en , brengen , denken , woord, dewijI het eene werkelijke handeling
dunken, koopen en zoeken, even als mogen, aanduidt, welke een voorwerp buiten zich
van lien reel af, welke zegt, dat de werk- behoeft, waarop zij overgaat •, want wij hebben
woorden, die, in het zakelijke deel der onbe- geen denkbeeld van onderwijzen, zonder ons
paalde wijs, geene I hebben, in den eersten en tevens iemand voor to stellen, die onderwezen
derdenpersoon van den onvolmaakt verledenen wordt.
5. 265. Men ke p t alle volstrekt bedrijvende
tijd der aantoonende wijs, in het enkelvoudige
getal, zonder t gebezigd worden, terwijl le en en tot andere voorwerpen overgaande werkikplagt, hi' plagt, brengen, ik brag!, hz:j bragt, woorden, inzonderheid, daaraan, dat zij altoos
denken, ik dacht, ht:j dacht, dunken, mj dacht, in den lijdenden vorm kunnen overgebragt
koopen, ik kocht, hi' kocht, zoeken, ik zocht, worden. Zoo is, bij voorbeeld, onderwijzen een
hi' zocht, heeft.
bedrijvend werkwoord, ook daarom, dewijl men
S. 262. Tot de onregelmatige werkwoorden hetgezegde de vader onderwijst den zoon in
worden inzonderheid de hulpwoorden gebragt, den lijdenden vorm kan brengen •: de zoon wordt
strekkende, om den Nederduitschen werkwoor- onderwezen door den vader. Zoo zegt men ook:
den, in hetgene aan derzelver vorm en tijden ill hem het geld, en omgekeerd : het geld
ontbreekt, to hulp to korner). Zijzijn de volgende werd hemgegeven door mij. En al die werkvier : hebben, zijn, zullen, worden ; en zij woorden, bij welke dit plaats vindt, worden
worden hulpwoorden genoemd, alleen in zoo bedrijvende werkwoorden genoemd.
S. 266. 2. Wanneer wij niet zelve handelen,
verre, als zij tot boven gemelde einde dienen,
bij voorbeeld : ik heb geschreven, zal komen, maar de handeling van een ander werkend
wordtgeslagen en ben gevangen •; terwijl heb- wezen lijden, dan wordt het werkwoord, dat
ben, zijn en worden, ook op zich zelven, en doze handeling aanduidt, een lijdend werkzonder andere werkwoorden, gebezigd worden, woordgenoemd, als : bemind, gehaat, geslagen,
gedragen worden. Het boven reeds gegeven
als : ik hebgeld, gij zijt rijk, hij wordt arm.
voorbeeld kan ook hiergelden. De vader onder(I) L. Ten Kate, D. II, bladz. 16 en very.
wijst den zoon. Hier wordt gezegd, wat de
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vader doet; en de zoon is het voorwerp der
handeling van den vader. Wanneer men nu de
handeling zoo voorstelt, dat zij door den zoon
leden wordt, dan heel het : de zoon tvordt
ge
onderwezen van den varier •; en het werkwoord
is lijdend.
S. 267. De Nederduitsche werkwoorden hebben door eigene vervoeging eenen lijdenden
vorm, maar moeten dien van het verledene
deelwoord en de hulpwoorden zijn en worden
ontleenen, gelijk uit de boven aangehaalde
voorbeelden blijkt • terwip dit verleden deelwoord, zoo wel in eenen bedrijvenden als lijdeaden zin, gebezigd wordt, naar mate het
hulpwoord, hetwelk hetzelve voorgaat, zulks
vordert • want men zegt zoo wel ik heb bemind
als ik ben bemind.
S. 268. 3. Er zijn ook werkwoorden, welke
noch als bedrijvend, noch als lijdend kunnen
beschouwd worden, en daarom den naam van
onzijdige werkwoorden dragen, als : staan ,
zitten, liven, vallen, blijven, enz. Zij duiden
wel lets aan, dat aan eene handeling gelijk is,
dochdeze handeling gaat niet werkelijk tot een
ander voorwerp over, maar blijft veel meer in
het onderwerp, of den persoon zelven, bepaald;
bij voorb. : het kind slaapt, sterft, enz.
. 269. De onzijdige werkwoorden, welke
alien zich tot het onderwerp der rede, of den
ersoon zelven, bepalen, beteekenen, of eene
A
eigenschap, als : glimmen, glinsteren, verbleeken, schtjnen, bloojen, enz. •; of eenen toestand, als : zitten, staan, liggen, rusten, leven,
sterven, enz. • of een bedrijf, als : gaan, reizen, wandelen, la then blaffen, enz. • of zulk
een bedrijf, waarvan het lijclende voorwerp
in hetwerkwoord zelf opgesloten ligt, als muizen, dat is muizen van en visschen, dat is
visschen vangen.
S. 270. De onztjdige werkwoorden, warden,
dan met zejn, dan met hebben, vervoegd. Zij
bekomen het hulpwoord hebben, wanneer zij
en beteekenen. Tot
meer een bedrij,f dan lijd
deze behooren, arbeiden, beven, btjstaan,
blaffen, bloetjen, brommen, brullen, draven,
duren, etteren,feilen, gapen, gillen, gonzen,
grazen, heerschen, hoesten, huichelen, janken,
'on en ijveren, juichen, kalven, kampen,
kegelen, kiemen, kijken, ktjven, kirren, klagen,
knielen, knikkeren, kolven, koten, lagchen,
luisteren, maauwen, muizen, murmelen,
niezen, overtvinteren,piepen, pogchen, pralen,
razen, rieken, rogchelen, ronken, sehateren,
schertsen, schreijen, sntachten, snorken, snuffven, spotten, stormen, stotteren, streven,
toornen, trachten, treuren, twijfelen, vasten,
vechten, volharden, vuren, waken, woeden,
zondigen, enz. •; bij voorbeeld : wij hebben
gearbeid, de boom heeft gebloeid, enz. Zoo ook
de onpersoonlijkebliksemen, donderen, dooijen,
regenen,vriezen, enz., als : het heeft gebliksemd,
het heeft gedonderd, enz.
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S. 271. Zoodanige onzijdige werkwoorden,
waarbij het onderwerp, of de persoon, meer
lijdend dan bedrijvend gedacht wordt, hebben hethulpwoord zijn bij zich. Hiertoe
behooren aanbranden, aanbreken, bersten,
beschimmelen , bltjven , gelukken, er ten
geschieden, ontaarden,
ontwaken, overlijden
,
sterven, verarmen, verbleeken , verdorren,
verdrinken, verwelken, zinken, enz. • bij voorbeeld : het vleesch is aangebrand, de day was
aangebroken, het glas is geborsten, het brood
was beschimmeld, enz.

§. 272. Intusschen hebben bier verscheidene uitzonderingen plaats , want er zijn onzijdige werkwoorden, welke in de vervoeging,
zijn vorderen, en echter meer een bedrijf, dan
lijden aanduiden, bij voorbeeld : komen, dalen, verschijnen, verdwtjnen, landen, stranden, opstaan, enz., als : ik ben gekomen, zij
zijngedaald, hij is verschenen, enz. Ook zijn
er zulke, die met hebben vervoegd worden, en

no tans meer in eene lijdende, dan bedrijvende beteekenis voorkomen, bij voorbeeld :
lijden, rusten, liggen, zitten, slapen, sluimeren, grenzen, toebehooren, verwijlen, enz., als :
ik heb geleden, gerust, geslapen, enz.

S. 273. Ook is er een aantal van onziidige
werkwoorden, welke eene beweging, en dus
meer een bedrijf, dan lijden aanduidende,
met zijn en hebben beide vervoegd worden.
Doch, het verdient opmerking ,
dat, wauneer
daarbij tevens de plaats wordt aangewezen,
waar de beweging geschiedt, die woorden,
dan, genoegzaam altoos, met zijn voorkomen,
bij voorbeeld : hij heeft lang gegaan, en : hi'
is tot aan
gegaan. Ikdean
heb den ganschen dag op- en afgeloopen en gesprongen,
en : ik ben de trappen op- en afgeloopen en uit
het venstergesprongen ; ook : het bloed is uit
zijne aderengesprongen, hij is in dat huis
geloopen, enz. Hi' heeft, van zijne jeugd af,
gestruikeld, en : hij is over dezen geen gestruikeld. Zij hadden dit jaarniet veelgezwontmen, en : zij zijn over de rivier gezwommen.
Wij hadden lang geklauterd, en : wij zijn
eindelzjk nog over het dak geklauterd. De duivon hebben veel to tang gevlogen, en : zij zijn
van het eene huis op het andere gevlogen. W tj
hadden al dien tijd gevaren, en : wij zijn van
Haarlem naar Amsterdam gevaren, enz.

S. 274. Niet minder aanmerkelijk is
het, dat zulke onzijdige werkwoorden in
eenen overdragtigen, of oneigenlijken zin
gebezigd, altoos met bet hulpwoord hebben
vervoegd worden, Zoo zegt men, bij voorbeeld : hi' is in het bed gekropen , en overdragtig : h i heeft voor MCI gekropen. Ook wa nneer onzijdige werkwoorden bij oneigenlijk
gebezigde zelfstandige naamwoorden gebruikt
worden, als : het water is door de goot geloopen,
en : degoot heeft geloopen. Het water is zees
hoog uit de fontein gesprongen, en: de fontein
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heeft weder gesprongen. Al de unjn is uit het
vatgelekt, en: het vat heeft jelekt , enz.

S. 275. Sommige werkwoorden zijn, volgens
hunne natuur, onzijdig, en kunnen nimmer
bedrijvend gebruikt worden, als : beven, bersten, bezwijmen, gelden, ontluiken, spruiten,
zwellen, enz. Andere, daarentegen, komen in

derhalvebedrijvende werkwoorden ; doch al-.
leen in zooverre zij een lijdend voorwerp bij
zich hebben, waarop hunne werking overgaat, en worden daarom ook, zonder ulizondering, in de vervoeging, met het hulpwoord
hebben verbonden : ik heb mij geschaamd •;
gij hebt u verwonderd , zij hadden zich
verblzjd, enz.
S. 279. Naardien alle werking, door middel
van een wederkeerig en persoonlijk voornaamwoord, tot het werkende wezen terug gevoerd
kan worden, zoo laten zich ook de meeste werkwoorden als wederkeerige gebruiken, bij voorbeeld : zich wasschen: ik wasch mij • zich
bedriegen : gij bedreigt u; zich vereenigen : wij

eenen onzijdigen en bedrijvenden zin tevens
voor,
• slaan : de klok slaat (onzijdig), en :
als:
ik sloeg den hond (bedrijvend); klemmen : de
deur klemt (onzijdig), en : ik klem mine hand
bederven:
(bedrijvend),
• de spijs bederft (onzijdig), en: hzj bederft zijne kleederen (bedrijvend;
smelten : het was smelt (onzijdig), en : ik smelt
was (bedrijvend); de wond zal wel genezen
(onzijdig), en : hiermede geneest men zulke vereenigen ons •; zich snijden : ik snted mi j •
zich branden: gij brandt u; zich slaan : hrj
wonden (bedrij vend), enz.
S. 276. Eigenlijk gezegde onzijdige werk- slaat zich, zij slaan zich, enz.
woorden kunnen simmer den lijdenden vorm
Volstrekte, of eigenlijke wederkeerige werkaannemen, noch eenen vierden naamval beheer- woorden zijn intusschen die, welke niet anders
schen. Onaangezien dit, kunnen zij echter met gebezigd kunnen worden, als: zich aanmatigen,
den vierden naamval verbonden worden, gelijk zich behelpen, zich beroemen, zich bezinnen,
blijkt uit de spreekwijzen : eenen goeden tred zich schamen, zich vergissen, enz.
gaan • zich moede loo en zich ziek la then
280. De naamvallen der wederkeerige en
enz. • welk alles in de Woordvoeging breeder persoonlijke voornaamwoorden, waarmede het
zal getoond worden. Ook nemen de onzijdige werkwoord verbonden wordt, zijn geene andere ,
werkwoorden, in zekeren zin, den lijdenden dan de derde en vierde,
bij voorbeeld : zich
vorm aan ; doch alleen dan, wanneer het onder- uiten, zich ontfermen , zich bezinnen , zich
we der cede onbepaald kan uitgedrukt wor- be ales , zich schamen , zich verzetten , de
den, als : daar wordt gewandeld, gereden, ge- vierde naamval • zich inbeelden, zich aanmati en zich herinneren, de derde naamval.
loo en gestreden, gelagchen, enz.
Hierbij komt nog in aanmerking, dat de onzij• 281. 5. Onpersoonlijke werkwoorden wordie werkwoorden, het voorvoegsel be aanne- den zoodanige genoemd, welke de persoonlijke
mende, bedrijvend worden , als : l a then : voornaamwoorden ik, gtj, hij, enz. niet voor
iemand belagchen (ook uitlagchen •; spotten : zich dulden, maar dezelve, in de verb en
iemand bespotten • weenen , iemand beweenen, enz. (1)
277. 4. Wederkeerige werkwoorden zijn

naamvallen, als mij, u, hem, enz. achter zich
nemen, en over het algemeen, door de voorzetting van het woordje het, gekend worden,
als: het dondert, het regent, het sneeutvt, enz. •
het berouwt mij , het spijt u, het verdriet
hem,
enz.

zulke , die de werking , of daad , welke zij
uitdrukken, tot den persoon terug voeren, van
wien zij uitging. Daar nu deze persoon hier,
in eene dubbele betrekking, voorkomt, eerst
S. 282. De onpersoonlijkheid van deze werkals werkend, en dan als lijdend, zoo moet hi' woorden sluit derhalve niet in, dat zij geenen
tweemaalgenoemd worden •; en dit geschiedt persoon in het geheel bij zich, maar alleen, dat
eerst op de gewone wijs, en dan door de weder- zij een persoonlijk voornaamwoord voor zich
keerende enpersoonlijke voornaamwoorden, gedoogen. Wij hebben geen denkbeeld van een
als : zich schamen: ik schaam wij, gij schaamt werkwoord zonder eenen werkendenpersoon,
u, wij schamen ons, enz. Zoo ook zich verblij- to meer, daar taalkundig niet alleen de mensch,
den, zich verwonderen, zich beroemen, zich maar alles in de natuur, ieder levenloos ding
behelpen, zich be even zich aanmatigen, zich zelfs, werkt en handelt. Konde men nu, in de
bevinden, zich bedenken, zich beroepen, zich kindschheid der taal, sommige natuurververantwoorden, zich wachten, enz. Zegt men schijnsels niet oplossen, en de vraag : wie doet,
nu : de vader vergenoegt zrch, dan werkt hi' of wie werkt dat ? niet beantwoor en • dan liet
hier op zijnen eigenen persoon, hi' is hande- men den werkendenpersoon ongenoemd ,
lend, in zoo verre het vergenoegen van hem en stelde het algemeene en niets bepalende
uitgaat •; en hij is lijdend, in zoo verre het het in deszelfsplaats : het hagelt, het vriest,
het waait, het dondert, het bliksemt, enz. •; hetweder tot hem terug keert.
S. 278. Alle wederkeerige werkwoorden zijn welk, eigenlijk, zoo veel zegt : als : daar is
(1) B. Huydec. Proeve van Taal- en Dichtkunde,
D. 11., bl. 385, 386.

ha el daar is vorst, daar is wind, daar is
donder, bliksem, enz. • wordende de werking
en het daar zijn van den ha el donder, enz.,

kunstig uitgedrukt door de zelfstandige naam-
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woorden te veranderen en te verbuigen tot
werkwoorden. (1)
S. 283. Bet smart, berouwt, lust, behaagt,
gelukt, jammert nu j, enz. • het gebeurt, is
geoorloofd, enz. •; — deze alien worden, met

even weinig gronds, under de onpersoonlijke
werkwoorden geteld. Immers, behalve dat men
ook zegt : dit behaagt, of mishaagt mij — die
onderneming is mij niet gelukt, enz. •; zoo zijn
de spreekwijzen het smart mij te moeten ondervinden, dat ik gedwaald heb — het lustmaj aan
u te schrijven, enz., in der daad persoonlijk,

naardien de onbepaalde wijs der volgende
werkwoorden deplaats van den derden persoon
hekleedt • want het smart mij te moeten ondervinden, dat ik gedwaald heb, zegt niet antlers
dan : te moeten ondervinden, dat ik gedtvaald
heb smart mij. Zoo is het lust mij, aan u te
schrifven hetzelfde, als : aan u te schnjven
lust mij,

S. 284. Even zoo is het gelegen met de
spreekwijzen daar wordt gezongen, daar wordt
gedronken, daar wordt geslapen, enz. •; terwijl
hier wederom een derdepersoon zeer natuurWI( moet verstaan worden. Wanneer men, bij
voorbeeld, vraagt: wat wordt daar gedaan?
en men antwoordt : daar wordtgezongen ,
gedronken, of geslapen ; dan is dit hetzelfde,
als : het een daar gedaan wordt is zingen ,
drinkers, enz.
S. 285. Dat wijders de spreekwijzen met
men, als : men zegt, men schajni, men wil,

enz., niet tot de onpersoonlijke behooren ,
behoeftgenoegzaam niet herinnerd te worden;
daar men, schoon noch getal, noch geslacht
aanduidende, echter altijd eenen persoon beteekent, en volgens zijne eigenlijke kracht, als
zijnde het wortelwoord van mensch, menschelike personen te kennen geeft.
S. 286. De vier boven genoemde soorten van
werkwoorden hebben de vervoeging, dat is
eene verandering en verschikking der werkwoorden, naar vereisch van zekere tijden,
wizen en personen, met elkander gemeen. De
onpersoonitjke alleen zijn van bet laatste uitgesloten, dewij1 zij de persoonlijke voornaamwoorden ik,gij, hi j, enz, niet voor zich dulden,
en alleen in den derdenpersoon gebezigd
worden; gelijk uit het vorige gebleken is.
3. Over de wijzen der werkwoorden.
S. 287. De verscheidene wijzen, waarop
eene zaak voorgesteld, of van dezelve gesproken
kan worden, noemt men de wizen der werkwoorden. De Nederduitsche taal heeft vier
zoodanige wizen : de onbepaalde, de aantoonende, degebiedende en aanvoegende wijs.
S. 288. 1. De onbepaalde wijs is die, welke

de handeling van het werkwoord, in eenen
algemeenen zin, zonder bepaling van persoon
(1) Zie Huijdecoper Proem, D. I, bl. 31 en very.
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ofgetal, maar alleenlijk met aanwijzing van
tijd, voorstelt, als : hooren, gehoord te hebben,
te zullen hooren, enz. • bij voorbeeld • ik mod
zorgen, dat, enz. , tegenwoordige tijd • — ik
meen, gehoord te hebben, verledene tijd • — hi'
beloofde mij, te zullen komen, toekomende
tijd. Ook neemt de tegenwoordige tijd der
onbepaalde wijs te voorop, als •; ik verzocht
hem te blijven — ik zal zien te komen, enz. •
doch hierover wordt in de WOORDVOEGING gehandeld. Ook client hier aangemerkt te worden,
dat de onbepaalde wijs dikwerf met de voorzetsels door, met, van en om vervoegd wordt, als :
ik deed het maar, out te zien, enz, ; hij heeft de
slechtegewoonte van met alles te spotten —
door of met de taken wel tebedenken kan men,
enz. Ook zonder te: met vragen komt men to
Rome — dat is trant van zin en enz.
S. 289. De deelwoorden, zijnde, eigenlijk,

van de werkwoorden afgeleide bijvoegelijke
naamwoorden, drukken eene hoedanigheid van
werken, lijden of bestaan uit, toegepast op
eene zelfstandige zaak, met aanwijzing van
tijd. Zij worden deelwoorden genoemd, omdat
zij iets, zoo wel van de werkwoorden als van
de bijvoegelijke naamwoorden en bijwoorden
in zich bevatten, en dus aan beide deel hebben.
Zij zijn tweederlei, als : hoorende, in den
tegenwoordigen tijd, en gehoord, in den verledenen tijd, waarvan het eerste bedrijvende,
en het andere lijdende genoemd worth, schoon
dit zoo wel eenen bedrijvenden als lijdenden
zin heeft, naar mate het hulpwoord, dat hetzelve voorgaat, zulks vordert, als: ik heb gehoord en ik bengehoord — gehoord hebbende
engehoord ztjnde.

S. 290. De bedrijvende deelwoorden hebben
den uitgang de achter de onbepaalde wijs, als :
hoorende, dreigende, druhkende, hopende, enz.;
de lijdende hebben d, of t, met voorvoeging
van ge, als : gehoord, gedreigd, gedrukt, gehoopt, enz. • omdat hoeren en dreigen, in den
onvolmaakt verledenen tijd hoorde, dreigde,
en drukken en lumen drukte, en hoopte bebben.
Sommige verledene, of lijdende deelwoorden
gaan uit op en, met voorvoeging van ge, als :
geslagen, gebannen, gelagchen. Doch dit voorgevoegd ge valt weg, wanneer de werkwoorden, waarvan de deelwoorden afkomen, met een
deer onscheidbare voorvoegselen be, ge, her,
ont, ver, enz. , zamengesteld zijn, als : beleven,
beleefd, geleiden, geleid, hernemen,hernomen,
ontslaan, ontslagen, vervloeken, vervloekt, enz.

S. 291. Dat de bedrijvende en lijdende deelwoorden als van de werkwoorden afgeleide
bijwoorden gebezigd worden, blijkt daaruit,
dat men zegt : ik ben wachtende, en: zij zijn
wachtende • ik word bentind, en : zij worden bentind; het boek is gelezen, en : de boeken
warengelezen •; de vrouw is versierd, en : de
mannen ztjn versierd.
. 292. Nog in een ander opzigt komen do
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bedrijvende deelwoorden als bijwoorden voor •; en bran, tree, zen, hou, enz. schrijven, dewijI
bij voorbeeld, in de uitdrukking de wakend de d tot het zakelijke deel Bier woorden
droomende man •; waarvoor men niet kan zeg- behoort, en brand, treed, zend, houd, enz.
gen de wakende droomende man, dewijl het derhalve alleen de regelmatige spelling is. Die
deelwoord wakend, dat bier als bijwoord gebe- werkwoorden, welke, in het zakelijke deel, eene
zigd wordt, slechts zekere omstandigheid van t hebben, dulden, om deze reden, ookgeen
het deelwoord droomende bepaalt, en daarop onderscheid tusschen het enkel- en meervoud,
alleen, eigenlijk, zijne betrekking heeft.
als : haat, weet, giet, sluit, stoot, smijt, enz. •
S. 293. 2. De aantoonende wijs is die, waar- doch ditzelfde gebrek heerscht niet slechts in
door men de daad, welke een werkwoord
de gebiedende wijs, maar ook in alle overige
drukt, Haar de verscheidenheid der tijden regt- wizen en tijden deter werkwoorden.
streeks aantoont, als : ik hoor, heb gehoord,
t;. 297. 4. De aanvoegendewijs is die, waarwordgehoord, ben gehoord, enz. Hiertoe be- door iets twijfelachtigs, of onzekers gezegd,
hooren dan ook alle stellige vragen, bij voor- waardoor een wensch, of eene voorwaarde, of
beeld : zal hij ons hooren ? Tweet gij zeker, dat toegeving , of aandrijving uitgedrukt wordt •;
hi' ons gehoord heeft ?
als, 1. een wensch: hij level ach, hij verhoore
S. 294. 3. De gebiedende wijs wordt gebruikt, mi j 2. eene voorwaarde : lee de hij nog,
wanneer men iemand iets gebiedt, of verzoekt •; ik zou miy verbltjden • vinde ik hem,
of wanneer men iemand tot iets opwekt, of ver- ik zal mij voldoening weten to bezorgen •;
maant • bij voorbeeld : hoor, hoort, enz. Men 3, eene toegeving : hi' ga waar hij wil,ttogtans
kan hierbij aanmerken, dat de gebiedende wijs ontvlugt hij het niet • wie hij ook zij, enz • of
geene ti' en en eigenlijk alleen den tweeden eindelijk, 4. eene aandrijving, doch alleen in
persoon, in het énkel- en meervoudige getal , den eerstenpersoon van het meervoud, als :
heeft. Immers, iemand ietsgebieden onderstelt gaan wU, zingen tvij, enz.
denpersoon, tot welken gesproken wordt •; en
S. 298. Ook bezigt men daartoe eenige
deze is alleen de tweede persoon. Ook onder- voorvoegsels, of voegwoorden, terwiji L het
scheidt degebiedende wijs zich daardoor, dat oogmerk uitgedrukt wordt, door dat, opdat,
zij het persoonlijke voornaamwoord, hetwelk zij, ten einde, als zorg, dat dit geschiede, — ik
bovendien, in den tweeden persoon misses spreek, opdat ik gehoord worde, enz. •; 2. een
kan, achter zich heeft, als hoor, of hoort gij, wensch, door och dat, als : och dat ik hem
enz. Hoor hij is in een gebruik •; en hij hoore nog gezien hadde I 3. eene toegeving, door dat,
is niets anders, dan de derde persoon van de als : dat hij, zoo het hem lust, ztjne gezondheid
wage 4. eene aandrijving, insgelijks door
aanvoegende wijs.
S. 295. Sedert men het enkelvoudige per- dat, als : dat hij zichhaaste.
soonlijke voornaamwoord du verworpen, en
S. 299. Nog wordt de aanvoegende wijs met
met het meervoudige gij vervangen heeft, heb- eenige andere voorvoegsels gebezigd, als : of,
ben wij bet onderscheid in den tweeden per- alsof, ten zi j, schoon, enz. • bij voorbeeld : ik
soon van het enkel- en meervoud verloren, en twiffel, of hij mijn vriend wel zij — of htj het
wij zeggen, zoo wel van eenen, als van meer ware, of een ander, is niet gebleken — het
personen : gij leest, gij hebt gelezen, gij zult scheen, also htj op nieuw jong geworden ware —
lezen, enz. Wa nneer wij dit nu op de gebiedende ik zal niet rusten, ten zzj men intj voldoening
wijs der werkwoorden toe asses dan is het geve — hij zoude niet genoeg hebben, schoon
regelmatig, zoo wel tot eenen, als meer perso- hij een miljoen bezate, enz.
nen to zeggen : leest, loopt, spreekt gif, enz,
S. 300. Hierbij moet, eindelijk, nog aangeDoch zoo algemeen als men du, en daarmede merktworden, dat, in de boven bijgebragte
den tweedenpersoon van het enkelvoud der gezegden, de aanvoegende wijs niet van de
en en met dien van het voorvoegsels afhang,t maar in den acrd der
werkwoorden, verworp,
meervoud verwisseld heeft, bijna even zoo al- uitdrukking zelve gelegen is, dewijl in al de
g
emeen is het aangenomen, het enkelvoud der genoemde voorstellen iets twijfelachtigs, iets
gebiedende wijs zonder, en het meervoud met onzekers plaats heeft, geen derzelven jets steleene t uit to drukken, als boorgij, hoort gij • Jigs, of volstrekts zegt • het elk de eigenschap
onaangezien in boor gij, een meervoudige per- der aanvoegende wijs is.
soon bij een werkwoord in het enkelvoud ge4. Over de ttjtlen der werkwoorden.
voegd wordt.
S. 301. De to den der werkwoorden zijn
S. 296. Hierbij moeten wij nog aanmerken, dat
daargeene letter, welke tot het zakelijke deel des vijf in getal, namelijk, de tegenwoordige, onwoords,en niet tot den uit an behoort, ma ver- volmaakt verledene, volmaakt- en meer dan
worpen, maar door alle tijden en wizen been volmaakt verledene, en de toekomende tijd,
moet behouden worden, men zich eene ver- waarvan de twee eerste door verbuiging van
korting van het enkelvoud der gebiedende wijs het werkwoord zelf, de Brie laatste door midvan sommige werkwoorden, als branders, tre- del van de hulpwoorden hebben, zijn en zullen gevormd worden.
ma ver
den, zenden, houden, enz.,oorloven,
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. 302. 1. De tegenwoordige tijd der aantoonendewijs duidt aan, dat de zaak, waarvan
men spreekt, in hetzelfde oogenblik, waarin
men spreekt, lasts heeft, als : ik word bemind,
zij leven, gij slaapt, enz.
§. 303. Alle werkwoorden hebben, in den
tweedenen derden persoon van den tegenwoordigen tijd, in het enkelvoudige getal, eene
1, als : gij en hi' zegt, leest, enz. (1) Zoo ook die
werkwoorden, welke eene d in hun zakelijk deel
hebben, als •: gij en hi' brandt, zendt, bidt,
wordt, enz. Hiervan echter zijn, in opzigt tot
den derdenpersoon, hi' is, kan, zal, ma en
wil uitgezonderd. (2)
lke
we
§. 304. 2. De onvolmaakt verledene tijd,
uit het woord zelfgevormd wordt, stelt eene
zaak voor die voorbij is, op den tijd, waarin
men spreekt, mar nog duurde, op den tijd,
waarvanmen spreekt, of, die eene handeling
aanduidt, welke nog niet geheel voorbij is wanneer eene andere begint: ik werdbemind zij
lee den —gij sliept. Toen ik hem prees, lachte
hi'j,
enz.'

S. 303. Deze tijd wordt bij de ongelijkvioeijende werkwoorden gevormd, door den wortelklinker op onderscheidene wizen to veranderen, als : lezen, las, schieten, schoot, vinden,
vond, strijken, streek, enz. • en bij degelijkvioeijende, door achter het zakelijke deel der
werkwoorden, op b, d, g,i 1, m, n, r, v, w
en z eindigende, de to voegen, als : krabben,
krabde, — redden, redde, — zagen, zaagde,
zaaijen, zaaide, spelen, speelde, — kammen, kamde, — rennen, rende, — leeren,
leerde, leven, lee de — vouwen, vouwde, —
razen, raasde •; of door achtervoeging van te,
wanneer het zakelijke deel op A k, p, s, t en
ch uitgaat, als : blaffen, blafte, schrikken,
schrikte, stoppen, stopte, — krassen, kraste,
— zetten, zette,
la then lachte. (3)

S. 306. Even als de tweedepersoon van den
tegenwoordigen zoo heeft ookdezelfde persoon,
in den onvolmaakt verledenen tijd, altoos eene
t achterop, als : ik bond, gij bondt, ik greep,
gij greept, ik krabde, gij krabdet, ik zaagde,
gij zaagdet, ik schrikte, gij.schriktet, ikkuste, gij
kustet, enz. •; terwijI het gebruik wil, ten aan-

zien van de ongelijkvloeijende werkwoorden,
welke in den onvolmaakt verledenen tijd de
korte a aannemen, dat deze klinker, in den tweedenpersoon. verdubbeld worde, als: ik las,
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gij laast, ik nain, gij naamt, ik at, gz:i aat, ik
lag, gij laagt, enz. Deze t vast echter weg,

wanneer het werkwoord in het zakeIijke deeI
eene t heeft, en de eerste persoon des onvolmaakt verledenen tijds op eerie t stuit, als:•
sluiten, ik sloot, — gzj sloot • — bersten, ik
borsl —gij bora.

• 307. Ten aanzien van den eersten en
derdenpersoon , in het enkelvoud van den
onvolmaakt verledenen tijd, welke altoos aan
elkandergelijk zijn, kan men aan merken, dat
dezelve, als zoodanig, nooit eene t achterop
hebben, ten zij tot het zakelijke deel des
werkwoords een t behoore, welke door alle
tijden en wizen moet behouden worden. Zoo
zegt men, b. v. : ik had, hi' had — ik deed,
hij deed — ik las, hi' las — ikgaf, hej gal —
ik lee de hi' lee de enz. •; daarentegen
•: ik at,
hi' at — ik zat , hi' zat — ik soot
hi' spool, enz. Verkeerdelijk schrijft men derhalve hi' hadt, badt, deedt, stondt, vondt, enz.

S. 308. Van dezen reel zijn die onregelmatie werkwoorden uitgezonderd, welke, schoon
in het zakelijke deel eene t hebbende, echter
in den eersten en derden persoon van den onvolmaakt verledene n tijd, met eene gebezigd
worden , als :le en ik plagt, hij plagt
brengen, ik bragt, hi' bragt— denken, ik dacht
dacht — mogen, ik mogt, hij mogt—koopen,
ik kocht, hij kocht — zoeken, ik zocht, ha j zocht;
en, in den derdenpersoon, dunken, ma dacht.
S. 309.3. De volmaakt verledene tijd, welke

door het verledene deelwoord en de hulpwoorden hebben en zi' omschreven wordt, stelt
eene zaak voor alsgeheel geeindigd, op den
tijd, waarin men spreekt, zonder opzigt op
eenigen anderen tijd, of eenige andere handeling : ik heb bemind, gij hebt geslapen, zijilejn
gestorven, enz.
• MO. 4. De meer dan volmaakt verledene
tijd, welke op dezelfde wijs, als de volmaakt
verledene omschreven worth, beteekent, dat
eene zaakgeeindigd was niet alle en op den tijd,
waarin men spreekt, maar ook op den tijd,
waarvan men spreekt • of die eene handeling
aanduidt, welke reeds geheel voorbij is, wanneer eerie andere begint : ik had bemind, gij
hadtgeslapen — zi' waren gestorven. Toen ik
hemgeprezen had, be on hi' to lagchen. 1k
had mijnen brief geschreven toen zij in hues
kwamen, enz.
S. 311. 5. De toekomende tijd eindeliik,

elke door zamenzetting van het hulpwoord
(1) Voor het jaar 1500 vervoegden onze Voorou- zullen met de onbepaalde wijs der werkwoorders de werkwoorden aldus : ik stelle, du stelles, hi dengevormd wordt, en to kennen geeft, dat jets
stellet, wi stellen, gi stellest, zi stellent, enz. Zie zalgeschieden, is tweederlei , zoo in de aanIdea ling. Belie, pag. 64. Deze vervoeging, waarbij
elkepersoon, door verbuiging van het woord zelf, toonende, als aanvoegende wijs. De eerste toeop het duidelijkste onderscheiden wordt, is, door komende ti' der aantoonende wijs zegt eenvoudigluk, dat eene zaak toekomend is, op den
verloop van tijd. ongelukkig in onbruik geraakt.
tijd, waarin men spreekt •: ik zal prijzen, gij
(2) Zie L. Ten kate, D. I. bl. 570 envery.
zultgeprezen worden, zi' zullen sterven, enz.
(3) Zie L. Ten kate, D. I. bl. 348, en very.
De tweede toekomende tikl der aantoonende wijs
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drukt uit, dat lets toekomend is, op den tijd, '
waarin men spreekt, maar verleden zijn zal, op
den tijd, waarvan men spreekt: ik zal geprezen
hebben, gij zult geprezen zdn, wd zullen gestorven zijn, enz.

S. 312. Deze tweederlei toekomende tijd,
zeiden wij, heeft oak in de aanvoegende wijs
laats •, en de eerste beteekent daar, dat lets
P
voorwaardelijk, of op eene onderstelling, toekomend is : ik zoude prijzen, gij zoudtgeprezen
worden, wij zouden sterven, enz. De tweede
toekomende tijd der aanvoegende wijs geeft te
kennen, dat lets voorwaardelijk, of op eene
onderstellingeweest
is : ik zoude
, toekomend
g
geprezen hebben, gd zoudt geprezen zijn, wij
zoudengestorven zijn, enz.

5. Voorbeelden van vervoeging.

5. 313 Het hulpwoord hebben.
ONBEPAALDE WIJS.

Tegenwoordige tijd : hebben.
Verledene tijd : gehad hebben.
Toekomende tijd : te zullen hebben.
DEELWOORDEN.

Tegenwoordige tijd : hebbende.
Verledene tijd : gehad hebbende.
Toekomende tijd: zullende hebben.
AANTOONENDE WIJS.

AANVOEGENDE WIJS.

Tegenwoordige tijd.
Enkelvoudig.
1k heb,
Gij hebt,
Hij heeft.
Meervoudig.
Wij hebben,
Gij hebt,
Zij hebben.

Dat ik hebbe,
Pat gij hebbet,
Pat hij hebbe.
Meervoudig.
Dat wij hebben,
Datgij hebbet,
Dat zij hebben.

Ik had,

Dat ik hadde,
Datgij haddet,
Bat hij hadde,
Dat wij hadden,
flat gij haddet,
Dat zij hadden.

Volmaakt verledene tijd.
Ik heb gehad,
Dat ik hebbe gehad,
Gij hebt gehad,
Pat gij hebbet gehad,
Hij heeft gehad,
Dat hij hebbe gehad,
Wij hebben gehad,
Bat wij hebben gehad,
Gij hebt gehad,
Dat gij hebbet gehad,
Zij hebben gehad.
Dat zij hebben gehad.

AANVOEGENDE WIJS.

Meer fan volmaakt verledene tijd,
1k hadgehad,
Gij hadt gehad,
Hij had gehad,
Wij hadden gehad,
Gij hadt gehad,
Zij hadden gehad.

Dat ik haddegehad,
Datgij haddet gehad,
Pat hij hadde gehad,
Dat wij hadden gehad,
teat gij haddet gehad,
Dat zij hadden gehad.

Eerste toe komende tijd.
1k zal hebben,
Gij zult hebben,
Hij zal hebben,
W ij zullen hebben,
Gij zult hebben,
Zij zullen hebben.

Dat ik zoude hebben,
Etat gij zoudet hebben,
Pat hij zoude hebben,
Dat, wij zouden hebben,
Pat gij zoudet hebben,
Dat zij zouden hebben.

Tweede toekomende tijd.
Ik zalgehad hebben, Dat ik zoudegehad
»
»
Gij zult
Datgijzoudet
cb
»
))
Dat hij zoude
zr
Hij zal
cr.
»
zullen
»
cb
Dat
wij
zouden
n
Wij
1
))
))
Pat gijzoudet »
Gij zult
n
))
zullen
Dat zij zouden »
Zij
•
Gebiedende wijs.
Enkelvoudig : heb gi j.
Meervoudig : hebt gi j.
. 314. Van het hulpwoord zullen is niets
meer in gebruik, dan het volgende
•:
Onbepaaide wijs.
Te zullen.

Enkelvoudig.

Onvolmaakt verledene tijd.
Gij hadt,
Hij had,
Wij hadden,
Gij hadt,
Zij hadden.

AANTOONENDE WIJS.

DEELWOORD.

Zullende.
AANTOONENDE WIJS.

AANVOEGENDE WIJS.

Tegenwoordige tijd.
Enkelvoudig.
Enkelvoudig.
Ik zal
Ik zoude,
Gij zult,
Gij zoudet,
Hij zal.
Hij zoude.
Meervoudig.
Meervoudig.
Wij zullen,
Wij zouden,
Gij zult,
Gij zoudet,
Zij zullen.
Zij zouden.
S. 315. Het hulpwoord zijn.
ONBEPIALDE WIJS.

Tegenwoordige tijd: zijn of wezen.
Verledene tijd : geweest zijn.
Toekomende tijd : te zullen zdn, of wezen.
DEELWOORDEN.

Tegenwoordige tijd : ztjnde, of wezende.
Verledene tijd : geweest zdnde.
Toekomende tijd : zullende zijn, of wezen.

SPRAAKKUNST.
AANTOONENDE WIJS,

AANVOEGENDE WIJS.

Tegenwoordige tijd.
Enkeivoudig.
Ik ben,
Gij ztjt,
Hi'j is.
Meervoudig.
Wij zzjn,
Gij zijt,
Zij zijn.

Enkelvoudig.
Dat ik zij,
Datgij zijt,
Dat hi' zi j .
Meervoudig.
Dat wij zijn,
Datgij zijt,
Dat zij zijn.

Onvolmaakt verledene tijd.
Ik was,
Dat ik ware,
Gij waart,
Datgij waret,
Hij was,
Dat hi'j ware,
Wij waren,
Dat wij tvaren,
Gij waart,
Datgij waret,
Dat zij waren.
Zij waren.
Volmaakt verledene tijd.
1k bengetveest,
Gij zijt geweest,
Hi' is geweest,
Wij zijn geweest,
Gij zijt geweest,
Zij zzjn getveest.

Dat ik ziJ9eweest,

Datgij zijt geweect ;

Dat hi' zif geweest,
Dat wij zijn geweest,
Dat gij ztjt geweest,
Dat zij zijn geweest.

Meer dan volmaakt verledene tijd.
1k wasgeweest,
Gij waart geweest,
Hij was geweest,
Wij waren geweest,
Gij waart geweest,
Zij warengeweest.

Dat ik waregeweest,
Dat gij waret getveest,
Dat hij ware geweest,
Dat wij waren geweest,
Dat gij waret geweest,
Dat zij waren geweest.

Eerste toekomende tijd.
Ik zal zijn,
Gij zult ztjn,
Hi' sal za:in,
Wij zullen zljn,
Gij zult zijn,
Zij zullen zijn.
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Dat ik zoude zijn,
Da ti' zoudet zlyn,
Dat hi' zoude ziin,
Bat wij zouden mjn,
Dat gij zoudet zijn,
Dat zij zouden zijn.

Tweede toekomende tijd.
1k zalgeweest zijn,
Dat ik zoude
t.cr,
Gij zult geweest zijn, Dat gij zoudet
Hi' zal geweest zzjn, Dat hij zoude
Iv ij zullen geweest zijn,Dat w ij zouden 7
Gij zult geweest zijn, Dat gij zoudet c:
Zij zullen geweest zzjn,Dat zij zouden
GEBIEDENDE WIJS.

Enkelvoudig : wee gij.
Meervoudig : zijt, of west gij.
§. 316. Het hulpwoord worden.

DEELWOORDEN.

Tegenwoordige tijd : wordende.
Verledene tijd : geworden zUnde.
Toekomende tijd • zullende worden.
AANTOONENDE WIJS.

AANVOEGENDE WIJS.

Tegenwoordige tijd.
Enkelvoudig.
Ik word,
Gij wordt,
Hi'j wordt.
Meervoudig.
Wij worden,
Gij wordt,
Zij worden.

Enkelvoudig.
Dat ik worde,
Dat gij wordet
Dat hi'j worde.
Meervoudig.
Dat wij worden,
Dat gij wordet
Dat. -zij worden.

Onvolmaakt verledene tijd.
Ik werd, (1)
Gij werdt,
Hi'j werd,
Wij werden,
Gij werd,
Zij werden.

Dat ik wierde,
Datgij wierdet,
Dat hi'j tvierde,
Bat wij wierden,
Dat gij wierdet,
Dat zij wierden.

Volmaakt verledene tijd.
Ik bengeworden,
Gij zijt geworden,
Hi'j is geworden,
Wij zijn geworden,
Gij zzjt geworden,
Zij zijn geworden.

Dat ik zij geworden,
Datgij zijt geworden,
Dat hi' zzj geworden,
Bat wij zijn geworden,
Bat gij zift geworden,
Dat zij zijn geworden.

Meer dan volmaakt verledene tijd.
Ik wasgeworden,
Gij waart geworden,
HIj was geworden,
Wij waren geworden,
Gij waart geworden,
Zij waren geworden.

Dat ik waregeworden,
Dat gij waret gewOrden,
Bat hi' ware geworden,
Dat wij waren geworden,
Dat gij waretgeworden,
Dat zij waren geworden.

Eerste toek omende tijd.
Ik zal worden,
Gij zult worden,
Hi'j zal worden,
Wij zullen worden,
Gij zult worden,
Zij zullen worden.

Dat ik zoude worden,
Dat gij zoudet worden,
Dat hi'j zoude worden,
Dat wij zouden worden,
Dat gij zoudet worden,
Dat zij zouden worden.

Tweede toekomendetijd.
Ik zalgeworden zijn,
),
)) ,
Gij zult
9 ,
Hi'j zal
»
9 ,
Wij zullen »
»
9,
Gij zult
^) ,
Zij zullen »

1k zoudegeworden zzjn,
Gij zoudet »
»,
Hi' zoude ^»
»,
Wij zouden ^»
»^
Gij zoudet n
Zij zouden
9

^/1

9 .

GEBIEDENDE WIJS.
ONBEPAALDE WIJS.

Tegenwoordige tijd: wonlen.
Verledene tijd : geworden zlyn.
Toekomende tijd ; to zullen worden.
SPRAAKK.

Enkelvoudig : word gij. Meervoudig
•: wordt gij.
(1) Zie MOONEN, spraakk. bl. 141 — 143, NuLot,
bl. 74, HUIJDEC. Proeven, D. II, bl. 77. Vergelijk
L. TEN KATE,

D. I., bl. 565.
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S. 317. De hulpwoorden aangewezen hebbende, zullen wij nog twee voorbeelden van,
door middel van deze hulpwoorden, vervoegde
werkwoorden, en wel van een gelijkvloeijend
en een ongetijkvloeijend, laten volgen. 1. Het
gelijkvloeijende werkwoord drukken.

AANTOONENDE WIJS

Tweede toekomende tijd.
Ik zalgedrukt hebben,

hebben,

Gij zult gedrukt hebben, Dat gij zoudet gedrukt
Hij zal gedrukt hebben, Dat hij zoude gedrukt
hebben,

ONBEPAALDE WIJS.

Wij zullen gedruktheb- Datwij zouden gedrukt

Tegenwoordige tijd : drukken.
edrukt hebben.
Verledene tijd :g
Toekomende tijd : te zullen drukken.

ben.

hebben

Zij zullen gedrukt heb- Dat zij zouden gedrukt
ben.

Tegenwoordige tijd : drukkende.
Verledene tijd :g
edrukt hebbende.
Toekomende tijd : zullende drukken.

hebben.
GEBIEDENDE WIJS.

AANVOEGENDE Win.

Enkelvoudig : Druk gij.
Meervoudig : Drukt gij.
(L ijd end e vorm.)

Tegenwoordige tijd.
Enkelvoudig.

ONBEPAALDE WIJS.

Dat ik drukke,
1k druk,
Datgij drukket,
Gij drukt,
Dat hij drukke.
Hij drukt.
Meervoudig.
Meervoudig.
Dat wij drukken,
Wij drukken,
Datgijdrukket,
Gij drukt,
Pat zij drukken.
Zij drukken.
Onvolmaakt verledene tijd.
1k drukte,
Dat ik drukte,
Gij druktet,
Datgij druktet.
Hij drukte,
Dat hij drukte,
Wij drukten,
Dat wij drukten,
Gij druktet,
Dat gij druktet
Dat zij drukten.
Zij drukten.
Volmaakt verledene tijd.

Tegenwoordige tijd: gedrukt worden.
Verledene tijd : gedrukt geworden zijn.
Toekomende tijd : gedrukt te zullen worden.
DEELWOORDEN.

Tegenwoordige tijd : gedrukt wordende.
Verledene tijd : gedrukt geworden ztjnde.
Toekomende tijd : gedrukt zullende worden.
AANTOONENDE WIJS.

lit heb gedrukt,
Dat ik hebbe gedrukt,
Gij hebt gedrukt,
Dat gij hebbet gedrukt,
Hij heeft gedrukt,
Dat hij hebbe gedrukt,
Wij hebben gedrukt, Dat wij hebben gedrukt,
Gij hebt gedrukt,
Dat gij hebbet gedrukt,
Zij hebben gedrukt.
Dat zij hebben gedrukt.
Meer dan volmaakt verledene tijd.
Ik had gedrukt,
Pat ik hadde
Gij hadt gedrukt,
Dat gij haddet
Hij had gedrukt,
Dat hij hadde
Wij hadden gedrukt, Dat wij hadden
Gij hadt gedrukt,
Pat gij haddet
Zij hadden gedrukt.
Dat zij hadden
Eerste toekomende tijd.
Ik zal drukken,
Dat ik zoude
Gij zult drukken,
Datgijzoudet
Hij zal drukken,
Dat hij zoude
Wij zullen drukken ,
Dat wij zouden
Gij zult drukken,
Dat gijzoudet
Dat zij zouden
Zij zullen drukken.

hebben,

Gijzult gedrukt hebben, Datgij zoudet gedrukt

DEELWOORDEN.

Enkelvoudig.

Dat ik zoudegedrukt
hebben,

(Bedrtjvende vorm).

AANTOONENDE WIJS.

AANVOEGENDE WIJS.

tIZ

cb
Q..
..,,

:1*

AANVOEGENDE WIJS.

Tegenwoordige tijd.
Enkelvoudig.
- Enkelvoudig.
Ik wordgedrukt,
Dat ik gedrukt worde,
Da ti'gedrukt wordet,
Gij wordt gedrukt,
Hij wordt gedrukt.
Dat hij gedrukt worde.
Meervoudig.
Meervoudig.
Wij worden gedrukt, Dat wij gedrukt worden,
Gij wordt gedrukt,
Datgijgedrukt wordet,
Zij worden gedrukt.
Dat zij gedrukt worden.
Onvolmaakt verledene tijd.
Ik werdgedrukt,
Dat ik gedrukt tvierde,
Gij werdt gedrukt,
Datgij gedrukt wierdet,
Hij werdt gedrukt,
Dat hij gedrukt wierde,
Wij worden gedrukt, Dat wijgedruktwierden,
Gij werdt gedrukt,
Datgijgedrukt wierdet,
Zij worden, gedrukt. Dat zij gedrukt wierden .
Volmaakt verledene tijd.
Ik bengedrukt gewor-Dat ik gedrukt geworden, of geweest, den, of geweest, zij,
Gij ziit gedrukt gewor-Dat gij gedrukt geworden, of geweest, den, of geweest, zip',
Hij is gedruktgeworden, Dat hij gedrukt geworof geweest.
den of
of geweest, zij,
Wij zijn gedrukt gewor- Dat wij gedrukt gewor.
den, of geweest,
den, ofgeweest, zijn,

SPRAAKKUNST.
AANTOONENDE WIJS.

AANVOEGENDE W1JS.

S. 318.2. Het ongelijkvl. werkwoord geven.

G.

ztjt gedrukt gewor - [oat gij gedrukt geworden, of geweest,
den, of geweest, zijt,
Zij zijn gedrukt gewor- pat zij gedrukt gewor-den, of geweest.
den, of geweest, zijn.
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ONBEPAALDE WIJS.

Tegenwoordige tijd : geven.
Verledene tijd : gegeven hebben.
Toekomende tijd : to zullen geven.

Meer dan volmaa kt verledene tijd.
Ik wasgedrukt gewur- Dat ik gedrukt geworden, of geweest,
den, of geweest,ware,
Gij waart gedruht ge- Dat
e
gedrukt geworden, of geiveest,
worden, of geweest
Bij was gedrukt geworden, of geweest,

Wij waren gedrukt geworden, of geweest,
Gij waart gedrukt geworden, of geweest,
Zij waren gedrukt geworden, of geweest.

waret,
Dat hi' gedrukt geworden, of geweest ,
ware,
Dat wij gedrukt geworden, of geweest
waren,
Datgij gedrukt geworden, of geweest,
t( aret,
Dat 7ij gedrukt geworden, of geweest,
waren.

Eerste toekomende tijd.
Ik zalgedrukt worden, DM ik gedrukt zoude
worden.

Gij zult gedrukt wor- Datgij gedrukt zoudet
den,

worden,

Hij zal gedrukt wor- Bat hij gedrukt zoude
den,

worden,

Wij zullen gedrukt wor- Dat wij gedrukt zouden,

den worden.

Gij zult gedrukt wor- Datgij gedrukt zoudet
den,

worden,

Zij zullen gedrukt wor-: Dat zij gedrukt zouden.

den worden.

Tweede toeko mende tijd.
Ik zalgedrukt gewor- Dat ik zoudegedrukt
den , of geweest, zijn, geworden, ofgeweest,
zijn,

Gij zult gedrukt gewor- Datgij zoudet gedrukt
den of geweest, zijn, geworden, of geweest,
zijn.

Ilij zal gedrukt gewor- Dat hij zoude gedrukt
den, of geweest, zijn, geworden, of
zijn.

Wij zullen gedruktge- Da t wij zouden gedrukt
worden, of geweest, geworden, of geweest,
zijn ,

zijn.

Gij zult gedrukt gewor- Pat gij zoudet gedrukt
den, ofgeweest, zijn, geworden, of geweest,
zijn.

Zij zullen gedrukt ge- Dat zij zouden gedrukt
worden, of geweest , geworden, of geweest,
zgYn.
zijn.
GEBIEDENDE WIJS.

DEELWOORDEN.

Tegenwoordige tijd •: gevende.
Verledene tijd : gegeven hebbende.
Toekomende tijd : zullende geven.
AANTOONENDE WIJS.

Tegenwoordige tijd.
Enkelvoudig.
Enkelvoudig.
Ik geef,
Gij geeft,
HIj gee ft.

Dat ik geve,
Dat gij gevet,
Dat hij geve.

Meervoud4.
Wij geven,
Gij gee/t,
Zij geven.

Meervoudig.
Dat wij geven,
Datgij gevet,
Dat zij geven.
Onvolmaakt verledene tijd.
Ik gaf,
Dat ik gave,
Gij gaaft,
Pat gij gavet,
Hij gaf,
Dat hij gave,
Wij gaven,
Dat wij gaven,
Pat gijgavel,
Gij gaaft,
Dat zij gaven.
Zij gaven.
Volmaakt verledene tijd.
Ik hebgegeven,
Dat ik hebbegegeven,
Gij hebt gegeven,
Da ti' hebbet »
Hi' heeft gegeven,
9
Dat hi'j hebbe
Wij hebben gegeven,
Dat wij hebben
Gij hebt gegeven,
Datgij hebbet ^
Zij hebben gegeven.
Dat zij hebben 9
Meer dan volmaakt verledene tijd.
Ik hadgegeven,
Dat ik haddegegeven,
Gij hadt gegeven,
Pat gij haddet »
Hij had gegeven,
Pat hi'j hadde
»
Wij hadden gegeven, Dat wij hadden » 7
Gij hadt gegeven,
Pat gij haddet
Zij hadden gegeven.
Dat zij hadden
Eerste toekomende tijd.
Ik zalgeven,
Dat ik zoudegeven,
Gij zult geren,
Da ti' zoudet geven,
Hi' zal geven,
Pat hi' zoude geven,
Wij zullen geven,
Dat wij zouden geven,
Gij zult geven,
Pat gij zoudet geven,
Zij zullen geven.
Dat zij zouden geven.
Tweede toekomende tijd.
Ik zalgegevenhebben, Dat ik zoudegegeven
»
»
Gij zult
Datgij zoudet »
a.
Hi'j zal
5 Dat hi' zoude
Wij zullen »
1 Dat wij zouden
»
»
Gij zult
Datgij zoudet
»
Zij zullen »
Dat zij zouden 9
)1

word gij gedrukt.
Meervoudig : w ordt gij gedrukt.
EllkelVOIldig :

AANVOEGENDE WIJS.

NEDERDUITSCHE
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CrEBIEDENDE WT.'S.

Enkelvoudig : get, gij.
• Meervoudig : geeft gij.
(Ltjdende vorm als gedrukt worden).

6. Over de zamengestelde werkwoorden.
S. 519. Eindelijk moeten wij nog, met een
enkel woord, van de zamengestelde werkwoorden gewagen. Sommige werkwoorden zijn
zamengesteld met zelfstandige naamwoorden,
sommige met bijwoorden, andere met voorzetsels. Tot de eerste behooren handhaven, pluintstrijken, kielhalen, raadplegen • tot de andere
liefkozen, weerlichten, (wederlichten) enz. • en
tot de laatste aanspreken, bijblifven, doorzetten,
insluiten, misvatten , navragen , omloopen,
tegenspreken, uitstrekken, voorlichten, en vele
anderen; gelijk ook bedekken, geleiden, herinneren, ontvangen, verliezen, enz.
S. 520. Bij de eerste dezer, met voorzetselen

zamengestelde, werkwoorden, valt de klemtoon, in de onbepaalde wijs, op het voorzetsel,
als : acinspreken, bijbltjven, enz. ; en bij de
laatste, op het zakelijke deel des werkwoords,
als : bedêkken, geleiden, enz. De voorzetsels,
welke den nadruk der uitspraak ontvangen,
worden scheidbaar genoemd, omdat zij, in de
vervoeging, van de werkwoorden afgescheiden
worden ; bij voorbeeld : aanspreken, ik spreek
aan, aan to spreken, enz. •; die, welke den
klemtoon niet hebben, drag en den naam van
onscheidbaar, omdat zij, in de vervoeging,
onafscheidelijk aan het werkwoord gehecht
blijn,
ve als : bedekken, ik bedek, bedekte,
bedekt, to bedekken, enz.
S. 321. De werkwoorden, welke met scheidbare voorzetselen zamengesteld zijn, onderscheiden zich van die welke onscheidbare voorzetsels hebben,
niet alleen door den nadruk
der uitspraak, maar ook daardoor, dat zij hun
verleden deelwoord vormen met inlassching
van ge, als : aanbidden, aangebeden, en bij de
onbepaalde wijs, somtijds tusschen het voorzetsel en het werkwoord te ontvangen, als :
de
d en, aan te bidden, enz. ; terwijl ,
aanbid
met onscheidbare voorzetselen zamengestelde
werkwoorden dit ingelaschte ye, bij hunne
verledene deelwoorden missen, en in de onbepaalde wijs te voorop ontvangen, als : beminnen, bemind, te beminnen.
. 522. Sommige werkwoorden, met zelf-

standige naamwoorden en bijwoorden zamengesteld , blijven met hunne voorvoegselen,
schoon die den klemtoon ontvangen, vereenigd,
als : antwoorden , dagdieven , handhaven,
dwarsdrijven, kielhalen, liortwieken,liefkozen,
weerlichten, enz., waarvan dagdiefde, handhas de , enz, , niet die de dag , has de hand, enz.;

scheidbare voorzetselen zamengestelde werkfi
woorden, in de onbepaalde wijs, te voorop, bij
voorbeeld : ik hebgehandhaafd, gekortwiekt,
enz.; zoo ook to handhaven, te kortwieken, enz.
S. 323. Bij eenige met voorzetsels zamengestelde werkwoorden, valt de nadruk der uitspraak dan op het voorzetsel, en dan op het zakelijke deel des werkwoords;en wordt,ingevolge daarvan, het voorzetsel dan al, dan wederom
niet verplaatst, naar mate de verschillende beteekenissen der werkwoorden zulks vorderen,
bij voorbeeld :
ONSCHEMBAAR.

SCHEIDBAA.R.

Ondergetan, ik onder- finder aan ik ga onga,onderying ,heb onder- der, ging onder, ben
gaan, te ondergaan.
onderg egaan, onder to
gaan.
Onderhoitden, ik on- Onderhouden, ik houd
derhoud, onderhield , onder, hield onder, heb
heb onderhouden, te on- ondergehouden, onder
derhouden.
te houden.
Overwegen , ik over-. Overwegen, ik wee
weeg , overwoog , heb over, woo over, heb
overwogen , te over- overgewogen , over te
wegen.
wegen.
Voorzeggen, ik voor- VoOrzeggen , ik zeg
zeg , voorzeide , heb voor- voor, zeide voor, heb
zed to
te voorzeggen.
voorgezegd , voor to
zeggen.
Nisdan, ik misdoe, Misdoen, ik doe mis,
misdeed, heb misdaan, deed mis ,heb misgete misdoen. ..,
daan, mis te doen.

Zoo ook misgct an, ik Nis aan , ik ging
misga mij, — misgrij- mis, — misgrijpen, ik
pen, ik misgrzjp md,— greep mis, --mistelmistóllen,ik mistel mij, len, ik telde mis, enz.
enz.
S. 324. Zeer verschillend, in der daad, is de
etee enis der bovengenoem e en andere wer woorden, welke met onscheidbare en scheidbare voorzetsels zamengesteld zijn. Immers,
men zegt iemand onderhatden : ik onderhoud
hem, dat is, ik geef hem voedsel en deksel,
loch daarentegen : iemand Onderhouden : ik
houd hem onder, dat is, ik houd hem onder
water, of op den grond ; overlêggen: ik heb dat
wel overleg,
d dat is , ik heb dat wel bedacht :
en Overleg yen : ik heb dat overgelegd, dat is, ik
hob datgewonnen en es and ; overwêgen, ik
overweeg, dat is, ik bepeins •; en Overwegen :
ik weeg over, dat is, ik wee nog eens. Zoo
ook voldan,:ik voldoe, en vdldoen : ik doe vol—
omgêven : ik omgeef, en Omgeven : ik geef om
— overwinnen : ik overwin, en dverwinnen :
ik win over, enz. (1)

(I) Eenige dezer, met scheidbare voorzetsels zamengestelde werkwoorden worden ook als niet zamengesteld gebezigd,bij voorbeeld : onder houden ik

en alle werkwoorden, met zulke voorvoegselen houd onder, mis gaan, ik ga mis, over wegen, ik weeg
zamengesteld, nemen ge in het verledene deel- over. Zie verder L. Ten Kate Aanleid. D. I. , bl.
woord aan, en hebben, even als de met on- 406 - 409, P. Huijdecop. Proeve, D. I. , bl. 419.

r)5

SPRAAKKUNST.
F.

OVER DE KLEINERE RLDEDEELEN.

1 Over de telwoorden.
§. 325. Omde hoeveelheid der enkele dingen, van Welke gesproken wordt, uit te drukken, dienen de telwoorden. Deze hoeveelheid
kan op tweederlei wijs aangeduid worden, of
bepaaldelijk met uitdrukking van het juiste getal der enkele din en ,
of algemeen, zonder
bepaling van het getal. Het eerste geschiedt
door de hoofd- ofgrondgetallen, en het andere
door zekere algemeene telwoorden.
S. 526. De hoofd- ofgrondgetallen zijn deels
wortelwoorden, deels afgeleide, deels zamengestelde woorden. Wortelwoorden zijn •: een,
twee, drie, vier, vzjf, zes, zeven, acht, negen,
tiers • afgeleide, welke, door middel van den
uit an t i van
van de boven genoemde wortelwoorden afgeleid zijn : twintig, dertig, veerti vi'
vzjftig, zestig, zeventig, tachtig, negentig,
ook honderd en duizend • zamengestelde : elf,
twaalf, dertien, veertien, vzjftien, zestien, zeventien, achttien en negentien. Met deze telwcrorden, welke den naam van bepaalde telwoorden dragen, kunnen alle mogelijke getallen uitgedrukt worden.
S. 327. Wanneerbepaalde getallen met woorden uitgedrukt worden, clan geschiedt zulks op
de volgende wijs. 1. Van dertien tot honderd
worth het kleineregetal vooraan geplaatst, en
wel zoo dat het, tot negentien, met tien tot
een woord zamengetrokken wordt •: dertien
(drie en lien), veertien (vieren lien), enz. Van
twintig o f wordt het kleinere getal, door middel van het woord' en, met de tientallen verbonden : een en twintig, twee en dertig, drie
en veertig, enz. Een wordt bier natuurlijk als
een bijwoord gebezigd, en blijft onveranderd
•:
een en twintig tnannen — een (niet eene) en
twintig vrouwen. 2. Boven honderd, wordt
het kleineregetal achteraan geplaatst : hondecd en een, duizend en zes, enz. Doch wanneer hetzelve hetgetal der honderden en
duizenden bepaalt, treedt het weder vooraan :•
Pen honderd, drie honderd, vier duizend, enz.
Men schrijft deze woorden van elkander afgescheiden : vier honderden zestig, acht duizend zes en negentig,enz., en niet vierhonderdenzestig, enz. Zie S. 67.
S. 328. Het telwoord een wordt als het lidwoord een verbogeh, en heeft altoos den nadruk der uitspraak, terwijI bij het lidwoord
een de klemtoon op het zelfstandige naamwoord valt, waarbij het gevoegd is : een man,
in tegenstelling van twee, of meer mannen —
een twin, dat is zeker man. Om de eenheid
nader te be ales,
zegt men maar een : ik heb
maar een kind • of een eenig : er is maar een
eenige God •; niet een eenige vriend bezocht mzj.
S. 329. Met het bepalende lidwoord voor
zich,
ontvangt een, in den eersten naamval

van bet mannelijke en onzijdige geslacht, eene
e, en wordt verder verbogen :
Mannelijk.

Vrouwelijk.

Onzijdig.

1. De eene,
De eene,
Het eene,
2. Des eenen van Der eene van Des eenen, van
den eenen,
de eene,
het eene,
3. Den eenen,aan Der eene,aan Den eenen,aan
den eenen,
de eene,
het eene,
4. Den eenen.
De eene.
Het eene.
Men zegt derhalve de eene en de andere, en
niet de een en de ander.
S. 330. Even zoo wordt het ook verbogen,
wanneer het, inplaats van bet lidwoord, een
voornaamwoord voor zich heeft : deze eene,
dit eene, mijn eene, mijne eene, mijn eene,
dezes eenen, van dezen eenen,
deter eene, van
deze eene, enz. En deze verbuiging behoudt
het ook, wanneer het (met het lidwoord of
voornaamwoord) een zelfstandig naamwoord
bij zich heeft : de eene man, deze eene man
— de eene vrouw ,
deze eenevrouw
vrou — het eene
kind, dit eene kind, — des eenen mans, dezes
eenen mans, van den eenen man, van dezen
eenen man, enz. Voor mijn eene, zijn eene,
uw eene, enz. bezigt men liever een mzjner,
enz., bij voorbeeld : mine eene hand is gekwetst, beter : eene miner handen •; — uw
eene kind, beter : een ewer kinderen • — zijn
eenepaard, beter : een zijner paarden.
5. 351. De overige telwoorden blijven, in
allegeslachten, onveranderd. Zij worden bij
zelfstandige naamwoorden gevoegd
•: twee huizen • ook met het lidwoord : de drie tuinen,
enz. • of zij staan alleen : een, twee, drie, —
het slaat zes. Somwijlen echter lijden zij eenige
verbuiging : wij waren met ons vieren (vier
personen) — niet lang na zessen (na zes uren);
wij verdeelden het onder ons twintigen — zij
kwamen met honderden, met duizenden. Over
de bijvoegelijke telwoorden de eerste, tweede,
tiende, enz. is 5. 182 gehandeld.
S. 332. Somwijlen worden de telwoorden
als zelfstandige naamwoorden gebezigd, en wel
in het vrouwelijke en onzijdige geslacht. Vrouwelijk : eene een, twee eenen, drie zessen, vier
achten, de mil, de negen, de tiers de zeven,
twee vijven, drie tienen, drie drieen, enz.. in
het kaartspel, of op de dobbelsteenen. Onzijdig:
het twintig, het vijf en twintig, het honderd,
het duizend, enz. Zoo ook een groote twintig,
een kleine duizend, een goede zestig • bij welke
laatste voorbeelden op te merken valt, dat het
gebruik, teen den gewonen regel, hier de
verbuiging van het onzijdige bijvoegelijke
naamwoord achter het niet bepalende lidwoord
een verkiest.
S. 533. Ook laten zich zelfstandige naamwoorden, in er uitgaande, van de telwoorden
afleiden : een zestiger, een man van zestig
jaren, ook een schip van zestig stukken •, acht
en veertiger, wijn van het gewas des jaars 1748.
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S. 334. Beide, beteekenende zoo veel als alle
twee, worth dan gebezigd, wanneer twee dingen te zamen genomen, of als te zamen genomen beschouwd worden. Het konit meest in
het meervoudige getal voor, zoo wel als bijvoegelijk, met een zelfstandig naatnwoord, als op
zich zelf, en zonder een zelfstandig naamwoord:
aan beide oogen blind zzjn — beide mine zustern. Ook zonder zelfstandig naamwoord : met
beider „bewilliging.

• 335. Wijders worden de telwoorden met
het woord half, halve, zamengesteld : anderhalf (voor anderde half, dat is de tweede half,
derdhalf, (de derde
ter helft van de tweede)
,
half, ter he'll van de derdej, vierdhalf, milthalf, zesthalf, zevendhalf, achthalf, enz., —
tiendhalf uurgaans.
S. 536. De algemeene telwoorden, die zoo wel

onder de voornaamwoorden, als onder de
bijvoegelijke naamwoorden kunnen gerangschikt worden, duiden het getal slechts algemeen aan, zonder een zeker bepaald getal te
,
bedoelenen
zijn weder van verschillenden aard.
Zij bevatten of alle eenheden onbepaald, als :
al, leder, iegelijk, elk en geen • of een aanmerkelijk gedeelte van dezelve, als : veel, menig •
of slechts een kleingedeelte, als : weinig, eenig
(niet het bijvoegelijke naamwoord, als : de
eenige God), ettelijke, sommige.
Al, alle duldt, uit hoofde dat
S. 337.

bet de zelfstandigheid eener zaak genoeg
be salt een lidwoord voor zich •; uitgezonderd, wanneer het als zelfstandig gebezigd wordt, bij voorbeeld : het al, het
heelal. In sommige gevallen echter kunnen
de voornaamwoorden, die, deze, welke, enz:
voor hetzelve staan : die alien, enz. • ook,
wanneer al, alles zelfstandig genomen wordt,
als : bij dit alles, welk alles, enz.
S. 338. Het wordt in verscheidene betrekkingen gebezigd. Voor eerst, in eenen verdeelenden zin, om eene veelheid, of algemeenheid
vangetal aan te duiden , in opzigt tot de
verscheidene enkele din en van eene zekere
soort, welke als zamengenomen moeten voorgesteld worden •; in welk geval het met zijn
zelfstandig naamwoord, of persoonlijk voornaamwoord, alleen in het meervoudige getal
staat : alle menschen moeten sterven. De
vergankelijkheid aller din en. Bat zeggen zij
alien. Zi fallen, die dit zeggen. 11 aller vriend,
— ons allervader, enz, (1)

S. 339. Uit de boven aangevoerde voorbeel(1) Dikwerf leest men : uw aller vriend, onze aller
moeder, uwer aller vriend, onzer aller moeder, enz.,
loch verkeerdelijk, dewijl het voornaamwoord hier
onverbogen blijft, even als, in dergelijk geval, bij
sommige zelfstandige naamwoorden plaats heeft, bij
voorbeeld : Keizer Karels wetten, dat is de wetten
van Keizer Karel. Zoo ook u aller moeder, dat is de
moeder van u alien.

den blijkt, dat alle voor het zelfstandige
naamwoord , en achter het voornaamwoord
geplaatst wordt. Somtijds staat het ook eenigzins van het voornaamwoord verwijderd : wij
zullen allen sterven,
— iij mogen ditmaal
allen tegelijk komen, enz.
S. 340. Ook wordt dit al, alle, bij de bepaalde

telwoordengevoegd, om denzelven nadruk bij
te zetten, bij voorbeeld : zij kwamen alle
vier, — ik heb met alle ties gesproken. Insgelijks wordt het zonder zelfstandig naamwoord
enpersoonlijk voornaamwoord, in het meervoud, gebruikt, terwijl het woord menschen,
of andere woorden, daaronder verstaan worden:
aller oogen hebben het gezien. Allen zeggen het.
Zzjn huis staat voor allen open.

• 341. nit heeft oak in het enkelvoudplaats,
terwijl het onzildige alles, voor alle menschen,
of alle din en ,
gebezigd wordt. Voor alle
menschen : alles wat de wapenenkonde dragen,
enz. Voor alle din en : ik heb dat alles reeds
lang geweten.
Ten tweede, wordt al, alle — in
S. 342.

eenen verzamelenden zingenomen, om de
enkele deelen als een eenig geheel voor te stellen : en als zoodanig staat het, met zijn zelfstandig naamwoord, in het enkelvoud, en bekleedt
deplaats van het bijvoegelijke gansch, geheel :
al het land afloopen. Alle hoop op herstel was
verdwenen. Al mijne vreugd heeft een einde.
Gij verdooft alle gevoel van deugd, en stopt
dus de bron van alle welvaart. Al de wereld
(ieder) spreekt daarvan.

S. 343. Ook wordt het gebezigd, in opzigt
tot ieder deel,
dat het geheel merle,
uitmaakt
in het bijzonder •, in welk geval het de
beteekenis van elk, ieder,
allerlei heeft, en
zoo wel in het enkelvoud ,
als meervoud
gebruikelijk is •; bij voorbeeld : alle begin
is moezjelijk. Zich aan allen wellust (iedere
soort van wellust) over even, Zij is eene
vijandin van alle ijdelheid. Alle oogenblikken,
alle uren, alle acht dagen, alle Brie maanden,
in alle deelen, enz. Intusschen kan alle niet
altijd de plaats van ieder bekleeden ; want alle
mensch, aide huis, enz., voor ieder mensch,
ieder huis, enz., wordt niet gezegd.

• 344. Somwijlen worden zelfstandige naamwoorden, in het enkelvoud, even als het bovenstaande alle , in eenen verzamelenden zin
gebruikt, zoo dat het even zoo veel is, als of
zij in het meervoud uitgedrukt waren. In dit
g
eval blijft alle, voor woorden van allerlei
geslacht geplaatst, onverbogen, bij voorbeeld :
alle weg, alle kant, alle ramp, alle yolk, alle
ding, alle land, enz., voor alle we en alle
kanten, enz. Deze gewoonte heerscht onder alle
yolk. Men hoort er alle dag van, enz.

S. 345. Gelijk de bijvoegelijke naamwoorden,
voor het niet bepalende lidwoord staande, niet
verbogen warden, als : 110 deed zoo zwaar
eenen arbeid — hi' beminde zoo schoon eene
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vrouw, enz., zoo wordt al voor het bepalende
lidwoord en de bezittelijke voornaamwoorden
mede onverbogen geplaatst : hi' deed al den
arbeid. Al de menschen die daar waren. Al het
yolk (hetgansche yolk) zal juichen, Al het land
staat onder water. In al uwen wandel — in al
mijnen druk — door al uwe bekommeringen.
Voor de bijvoegelijke naamwoorden is het verbuigbaar : hij oefent zich met allen mogelijken
ijver, enz.
S. 346. Elk, leder, eenig en menig, bij een
zelfstandig naamwoord gevoegd, worden als
bijvoegelijke naamwoorden •• verbogen : elk,
leder, eenig, menig man, — elke, iedere,
eenige, menige vrouw, — elk, leder, eenig,
menig kind, — elken, iederen, eenigen, menigen mans, enz. Elk, leder, zoo ook elkeen,
iedereen, een leder, als zelfstandig, is, in de
verbuiging, elks, ieders, elkeens, iedereens,
eens ieders, eens iederen, enz.; zoo ook iegelijk,
een iegelljk ; alien zonder meervoud. Het meervoud eenigen is zelfstandig.
§. 347. Geen komt voor niet een, worth als
en heeft een lidwoord voor zich.
een gebogen,
Het staat zoo wel voor zijn zelfstandig naamwoord, als zonder hetzelve: geen mensch, geen
geenes dings gebrek hebben. Daar was
diet,
ergeen gebleven. Geen van beiden. Wan neer
geen het tegengestelde van het telwoord een is,
heeft het, zoo min als dit, een meervoud, maar
wel, wanneer het teen het niet bepalende
lidwoord een over staat : er zijn nog geene
bladen aan de boomen.
g
elkander
5. 348. Veel en weinig staan teen
over ; het eene beteekent eene groote onbepaalde, het antler e eene kleine onbepaalde veelheid.
Zij blijven in het enkel- en meervoud onverboeden
naamval
en, en hebben altijd
eenen twe
g
bij zich, schoon bij woorden van het vrouweIijke geslacht de tweede naamval niet bemerkt
worth, als : hi' heeft daarin veel zjvers betoond;
ik heb niet veel tzjds ; hij is niet veel mans :
het kost mil veel moeite ; zzj beleven niet
veel vreugd aan hem; dat gezegde maakte weinig
indruks •; weinig vlijt aanwenden •; veel kinderen hebben; veel hoofden, veel zinnen; voor
weinig dagen •; ik verwacht weinig gasten, enz.
S. 349. Wanneer weinigechter met het be palendelidwoord, of met een voornaamwoord
gebezigd wordt, dan worth het op de gewone
wijs gebogen, bij voorbeeld: de weinige moeite,
Welke ik daaraan gehad heb. De weinige gasten
die daar waren. Om deze weinige redenen. Het
weinige geld. Zijne weinige goede vrienden
hebben hem geholpen. Een weinig blijft altijd
onverbogen : water met een weinig wins
drinken.
S. 350. Daar de veelheid bij beide deze
woorden zeer onbepaald is, zoo hebben zij ook
op de wijs der bijvoegelijke naamwoorden, den
vergrootenden en overtreffenden trap, als :
veel, meer, of meerder, meest ; weinig, wei-
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niger, weinigst, ook minder, minst. Neer en
weiniger, of minder worden, wanneer geen lidof voornaamwoord voorafgaat, niet verbogen,
en hebben den tweeden naamval bij zich,
als •:
meergelds, minder vreugd, meer wijns, minder
waters, meer menschen, minder zorgen, enz.
Doch daarentegen : ik schrift' den minder
indruk, lien zzjne redenen maakten, daaraan
toe, enz. Op dezelfde wijze volt de overtreffende
trap meest en weinigst, of minst de verbuiging
der bijvoegelijke naamwoorden.
.
S. 351. De meervoudige velen en weinigen,
zijn zelfstandig. Zoo zegt men, bij voorbeeld
•:
velen willen, dat, enz. ; veler gevoelen komt
hierop seder, enz. ik heb het van weinigen gehoord • de weinigen, die het nuj gezegd hebben ,
enz. Zoo ook meerderen en minderen, bij voorbeeld : ik wilgaarn voor mine meerderen wijken; men moet zich altoos vriendelzjk en inschikkelijkjegens zijne minderen gedragen, en zijne
meerderen metgepasten eerbied behandelen.
Zie S. 208.Van veel worden de bijvoegelijke
de hoeveelste, de zooveelste gevormd.
2. Over de bijwoorden.
S. 352. Bijwoorden zijn zulke woorden, welke
bij de werkwoorden gevoegd worden, om eene
hoedanigheid, of omstandigheid der werking,
lijding, of des bestaans, uit te drukken,
als •:
vroeg komen, schielijk loo en lang tvachten,
wel lezen, enz.
S. 353. De bijwoorden zijn zeer onderscheiden in beteekenis, en kunnen gevoegelijk verdeeld worden in bijwoorden van TIJD : heden,
gisteren, onlangs, voormaals, straks, mot en
immer, nooit, somwijlen, altijd, intusschen,
dagelijks, enz.; — van MATS : hier, erg ens , boyen , beneden, alom, herwaarts, hierdoor, enz;—
van HOEGROOTREID : veel, weinig, zeer, genoeg,
enz.— van HOEDANIGHEID wel, kwalijk,li lelijk, armelijk , eerlijk , stukswijze , trapswijze, enz. • — van BEVESTIGING : ja, waarlijk,
zeker, gewis, ongetwijfeld, enz.; — van ONTKENNING : neen, niet, geenszins, enz.; — van
TWIJFELING: mogelijk, misschien,veelligt, enz.,-van AANSPORING : welaan, lustig, voort, enz.,—
van VERZAMELINO tegelzjk, tegader. gezamenlijk
enz. ; — van AFZONDERING : inzonderheid, Injzonderlijk, alleen, enz. ; — van VERGELIJKING :
als, gelzjk,enz. ; --van VERMINDERING : naauwelejks , schier, enz. • van VERKIEZING eer
veelmeer, vooral, enz. ; van AANWIJZING : zoo
namelijk, enz. • — van ONDERVRAGING : hoe
waarom enz. • — van HERHALING : eens, tweemaal, dikwerf, enz.
S. 354.
Eenige dezer bijwoorden zijn oorspronkelijk, als : hier, daar, ja, neen, enz.,
eenige zijn van zelfstandige, of bijvoegelijke
naamwoorden afgeleid, met achtervoeging van
den uitgang lzjk, als : eindelijk van einde
namelijk van naam, gebrekkelijk van gebrek,
enz. • wijsselljk van wiis, ligtelijk van ligt,
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zekerlijk van zeker , zottelijk van zot, enz.

spoedig gereed, — bijna geheel dood, enz.

sommige zijn van bijvoegelijke en zelfstandige
naamwoorden zamengesteld , als : allezins ,
geenszins , gelijkerwijs enz. •, andere bestaan
uit twee zelfstandige naamwoorden, als: vraegswijze, trapswijze, enz. ; terwijl sommige, eindelijk, met verkleiningsuitgangen voorkomen,
als : zoetjes, zachtjes, enz., waarvoor, weleer,
zoetkens, zachtkens, enz.
S. 355. Eenige bijwoorden zijo niets anders,
dan de tw.eede naamval van zelfstandige, of
bijvoegelijke naamwoorden , als : doorgaans,
vergeefs, links, re is hedendaags, enz. • van
welke sommige, door het aannemen van ch,
bijvoegelijke naamwoorden worden, als : vergeefsche moeite, hedendaagsche gewoonte, enz.
S. 356. Eenige dezer woorden zijn ware
bijwoorden, en kunnen nooit anders, dan als
zoodanig gebezigd worden, als : ja, neen, hier,

S. 360. De werkwoorden worden voornamelijk door bijwoorden bepaald, of, met andere
woorden : de bijwoorden be glen de wijs der
werking van het werkwoord, als: de wond

daar, nu, zoo, straks, onder, voor, achter,
namelijk, ligteltjk, zekerlzjk, en vele anderen,
op lijk uitgaande. Sommige bijwoorden zijn

bloed sterk, — hi' stierf plotselijk, — de vogel
vliegt hoog, enz. Zie ook S. 191.

361. De bijwoorden bestaan, als deelen
der rede,
eigenlijk, slechts nit een woord. Er
zijn echter verscheidene bewoordingen, welke
nit meer woorden bestaan, en als bijwoorden,
gebezigd worden, bij voorbeeld : ten eerste, ten
laatste, op nieuw, in aller ijl, van dag tot dag,
van jaar tot jaar, btj dag, bij nacht, des
daags, des nachts, des morgens, to weten,
het zij zoo, op wat wzjs, in geenen deele, naar
binnen, naar buiten, naar boven, naar onder,
regt toe, regt aan, van voren, van achter, van
elders, van verre en van nabij, anders, heinde
en veer, heen en weder, van alle zijden, enz.

3. Over de voorzetsels.

S. 362. De voorzetsels zijn eene soort van bijwoorden, van de gewone bijwoorden alleen
daarin onderscheiden, dat deze altijd tot
werkwoorden behooren, engeenen invloed in
tegenwoordig , verre , vroeg , spade , eerltjk , hetgeheel op de naamvallen der zelfstandige
trapswijze, schielijk, langzaam , hoog, laag, naamwoorden hebben, terwijI de voorzetsels,
enz, • als : de tegenwoordige kid , een verre zoo wel bij de naamwoorden, als bij de werkwoordengevoegd, en aan dezelve gehecht worafstand, enz.
S. 357. Ook zijn de bijwoorden, of als bij- den, de eerste met de laatste verbinden, of de
woorden gebezigdebijvoegelijke naamwoorden, omstandigheden en betrekkingen aanduiden,
voor vergrooting vatbaar , als : na, nader , waarin de naamwoorden door de werkwoorden
naast, — hoog, hooger, hoogst, -- laag, lager, geplaatst worden.
laagst, — vroeg, vroeger, vroegst, — laat,
S. 363. De voorzetsels laten zichgevoegelijk
,
in onscheidbare en
later, laatst, — lang, langer, langst, — kort, in twee soorten verdeelen
korter, kortst, — slecht, slechter, slechtst, — scheidbare. Van beide deze soorten hebben wij
ver, verder, verst, — eerlijk, eerlijker, eer- boven,
bij de zamengestelde werkwoorden
lijkst (en eenige anderen met lijk), — lang- zoo verre als zij met de werkwoorden verbonzaam, langzamer, laagzaamst, — wel, beter, den worden , reedsgesproken. Hier ter
laatse zullen wij
o
mtrent
dezelve echter
best, — weinig, weiniger, weinigst, ook min- P
nog het een en ander in het midden brengen,
der, minst, — veel, meer, mees.t.
S. 358. Ook strekken zij dikwerf, om zekere en wel voor eerst, omtrent de onscheidbare, be,
omstandigheid der bijvoegelijke naamwoorden ge, her, ont, ver.
S. 364. Het voorzetsel be is hetzelfde als het
of, om de hoedanigheid, welke aan eene zaak
toegeschreven wordt
aan te duiden, als : een oude bi (nu btj), strekt, in het algemeen, om
,
heerschend den zin te versterken, gelijk bedenken meer is,
schier afgesleten kleed,
— een
gebrek. Zoo ook : een hedendaags gezocht dan denken, beteekenende zoo veel als eene
werk, — een regt vrolijk kind. Hier behooren, zaak van alle zijden overdenken. Intusschen
hedendaags en regt niet tot werk en kind, maar verliest dit voorzetsel somwijlen de e, als • b 10tot gezocht en vroltjk ; even als schier tot af- ven, voor het oude belzjven ; bang, en bet werkgesloten, en thans tot heerschend; en de mee- woord ban en voor beang, bean en.
. 365. Het voorzetsel ge brengt weinig toe
ning is : -- een kleed dat schier afgesleten, —
een gebrek, dat thans heerschend, — een werk, tot verandering van den zin, alleen wordt die
dat hedendaagsgezocht, — een kind, dat regt door hetzelve eenigzins gestijfd, loch merkelijk
minder, dan door ons he, als : leiden, geleiden,
vrolijk is.
S. 359. Dikwerf worden twee en meer bij- naken, genaken, enz. Somwijlen werpt het ook
woorden bij elkander gevoegd, terwijl het eene de e weg, als : gltjden, voor gelijden: gunnen,
door het andere bepaald wordt, als : daar bo-v oor geu nnen. Zoo vindt men ook bij de Dichven, hie beneden ; ook als bijwoorden gebe-t ers gluk, voor geluk geschreven.
S. 366. Het voorzetsel her beteekent zoo veel
zigde bijvoegelijke naamwoorden als :ongemeen
ver, — schoon opgesierd, — half dronken, — als wederom : herinneren, herkennen, hernia-

eigenlijk als bijwoorden gebezigde bijvoegelijke naamwoorden, en kunnen ook, zonder
eenige verandering, als bijvoegelijke naamwoorden gebruikt worden , bij voorbeeld :
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ken, enz. Dit voorzetsel her moet wel onderscheiden worden van ons her, in hertog, herberg, hetwelk eigenlijk eene zamentrekking van
heir, of heer is; als mede van her, voor hier, in
herwaarts, herkomst, enz. Min gebruikelijk is
ons er, in ervaren, enz.
S. 367. Ons voorzetsel ont, dat eene ontroo-

standige en bijvoegelijke naamwoorden, of met
verledene deelwoorden, en doet dezelve, in het
algemeen, eene tegengestelde beteekenis erfangen, als : ondank, ontrouw, on eleven
S. 370. Ons voorzetsel wan, dat eigenlijk
een oud zelfstandig naamwoord is, en zoo veel
als gebrek, behoefte, beteekent, is, in kraal,
vin g te kennen geeft, wordt meestal bij werk- niet ongelijk aan ver, in de laatst voorgedragene
woorden, ofdeelwoorden, zeldzamer bij naam- beteekenis,geeft eene berooving te kennen, en
woorden, gevoegd, hij voorbeeld : ontleeren, verandert den zin der woorden ten kwade, als:
onthoofden , ontmannen , enz. , welke eene wanhopen, wangunst, wantrouw.
S. 371. De scheidbare voorzetsels, welke
berooving aanduiden. Zoo is ontbonden jets,
hetweikgebonden geweest, loch nu los gemaakt tans in aanmerking komen, zijn menigvuldig,
is. Somwijlen echter strekt ont alleen, om den en bestaan in wortelwoorden, als : aan, bij,
zin te stijven, als : ontbranden, ontblooten, ont- door, in, met,na, naar, om, tot, uit, van, voor,
enz. ; of in afgeleide, als: halve, wege, naast,
slapen, enz.
S. 368. Het voorzetsel ver heeft menigvul- enz. ; of in zamengestelde, als: behalve, rondom,
die en verschillende beteekenissen, en komt voorbij, enz. Zij dienen, om het gebrekkige der
zoo welbij naam- als werkwoorden en deel- verbuiging te vervullen, door de betrekkingen
woorden. Het strekt, voor eerst, tot versterking aan te duiden, welke door de naamvallen der
van den zin, als : veranderen, vereenigen, enz. zelfstandige naamwoorden niet voldoende kunNog blijkbaarder is deze versterking in ver- nen uitgedrukt worden.
S. 372. De voorzetsels ontleenen hunnen
drukken, dat zoo veel is als te zwaar drukken ;
— in verheerett, vermeesteren , verwinnen ; naam van daar, dat zij . gemeenlijk voor de
waarin het voor over gebezigd wordt. 2. Duidt woordengevoegd worden, hetwelk, ten aanzien
het eene verandering, of herdoening aan, als: van de onscheidbare voorzetsels, zonder uitverdoen, — een huis verbouwen, enz. 3. Bij zondering plaats heeft, als : ontvangen, ik
sommige werkwoorden heeft het eene betee- ontving, heb ontvangen, enz. •, dock in opzigt
kenis tengoede, wanneer het de verwerving tot de scheidbare voorzetsels kan men aanmervan eenige gunst, of de geneigdheid ter mede. ken, dat zij ook dikwerf achter de woorden
deeling van dezelve, te kennen geeft, als : ver- geplaatst worden, tot welke zij behooren, als :
bidden, vergeven, verhooren, enz. 4. Duidt het nazis en ik zong na, (1) enz. Ook staan de
scheidbare voorzetsels niet altoos voorde naameene verhooging aan, als: verheffen, ver odes
enz. Eindelijk beteekent het eene berooving, woorden, welker betrekkingen zij aanduiden,
en duet de woorden, bij welke het gevoegd maar ook achter dezelve, bij voorbeeld : ik
wordt , eenen kwaden zin erlangen • welke klom langs den muur, en : ik Aloes den muur
langs, — ik reed door de stall en : ik reed do
beteekenis van hetzelve de algemeenste is, als
verachten, verdenken, verdoen (ombrengen), stall door. Doch in het laatstegeval komt het
ver even (met gift ombrengen) , verwen- voorzetsel eigenlijk als een bijwoord voor ;
gelijk dit meermalen plaats vindt, als in de
schen, enz.
S. 369. Bij de genoemde voorzetsels kunnen spreekwijzen : van kindsbeen aan, kom aan,
nog and, of ant, yds, on en wan gevoegd wor- wel aan, tot heden toe, enz.
5. 373. Gelijk de ouden gewoon waren, van
den.Van ons oude and, of ant, dat zoo veel als
teen is, hebben wij nog een overblijfsel in den tweeden naamval veel meergebruik te
antwoord, dat is tegenwoord ; en dus ook in maken, dan wij, zoo plaatsten zij denzelven
n voorzetsel mis (dat echter niet ook veelal bij de voorzetsels, als blijkt uit: voor
an
t woorden. Os
altoos onscheidbaar is, zie g. 176, 177) geeft 's hands, onder 's hands, binnen 's boords,
aan de woorden, bij welke het gevoegd wordt, tusschen deks, bij tijds, van ouds, tot stervens
eene beteekenis ten kwade, als : misbruiken, toe, in der daad, in der tijd, met der woon,
een kwaad gebruik van lets maken, — misha- tergoeder trouw, enz. ; en met het voorzetsel
gen, niet, of kwalijk behagen, — miskennen, achter het zelfstandige naamwoord: ambtswege,
in een verkeerd Licht beschouwen, enz. Het vriendschapshalve, enz. (2)
S. 374. Schoon men ditg ebruik der oudd
voorzetsel on staat met het boven genoemde ont
hei
in eene naauwe betrekking; echter verschillen in de bovengemelde en meer soortgelijke,
derzelver beteekenis en werking, in zoo verre, algemeen in zwangzijnde, zegswijzen behouden
dat ont, gelijk gezegd is, eene ontrooving, en heeft en client te behouden, beheerschenechter,
on een gebrek, of eene ontbreking van lets te naar het tegenwoordige gebruik, onze voorzetkennen geeft; zoo is, bij voorbeeld, ontwejd sels alleen den vierden naamval • terwij1 de
zoo veel als ontheiligd, van zijne vorige heiligheld beroofd, en ongewtjd lets, dat nog niet
ki) Zie boven S. 319 en very.
gewijd is. Voor het overige vereenigt zich dit
(2) Zie Verhandel. over de Nederd. spelling, door
on niet met werkwoorden, maar wel met zelf- den Hoogleeraar M. SlEGENBEEK, bl. 226) 227.
SPR 4. hIKK .
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tweede en derde naamvalgevormd wordt, of zoo, indien, ten zij, enz.; VERGELIJKENDE: gelijk,
door verbuiging, of door voorzetsels, welke den gelijk als, zoo als, enz. • TOEGEVENDE schoon;
vierden naamval regeren. Zoo zegt men, bij alhoewel, hoe zeer, toch, enz. • TIJDSOPVOLGING
s of : het AANDUIDENDE terwijl , inmiddels, nu en dan,
voorbeeld : het bevel des koning,
bevel van den koning (niet van des konings) • zoo dra als, enz.
en in het meervoud : ik heb het den kinderen
S. 379. Nog moet het een en ander omtrent
gegeven, of: ik heb het aan de kinderen gegeven de spelling en het gebruik der voegwoorden
(niet aan den kinderen). Zoo ook : dit is som- aangemerkt worden •; en wel voor eerst, ommigen tnenschen nadeelig, of : dit is voor trent het woord daarenboven
,
hetwelk door
sommige menschen nadeelig (niet voor sommi• sommigen daartebovengeschreven wordt, doch
en menschen).
g
geheel strijdig met de regelmaat der tale
§. 575. Het is derhalve voor one taal, welker welke deze schrijfwijs niet minder afkeurt, dan
zelfstandige naamwoorden niet in alle naam- die van daartetegen , voor daarentegen. Ten
vallen verbogen worden, eene willekeurige andere schrijft men dikwerf, schoon verkeerd,
onderscheiding, volgens welke de naamwoor- nogthans, en ook nogthands, als van nog en
den, door voorzetsels beheerscht, in den derden thands, voor to hands, zamengesteld •; terwij1
of vierden naamval moeten staan, naar mate tans, of liever tan, niets anders dan een uiteene rust in, of beweging 'war. eene plaats gang is, waarom de ouden ook altijd nogtan
bedoeld wordt • en in de uitdrukkingen : de schreven. Hierbij is naderhand de s gekomen,
hoed hangt aan den wand, op den grond en daaruit de spelling van n o tans ontstaan,
zitten, — in het water liggen, enz., komt zoo welke met hetgezag onzer keurigste schrijveren
wel de vierde naamval voor, als in : iets aan gestaafd is. (1)
den wand hangen, op den grond goozjen, in
S. 380.
Dikwerf wordt doch voor toch
dew01 voor terwijl , en omgekeerd, gebezigd,
het water springen, enz.
daar het verschil van schrijfwijs tusschen deze
4. Over de voegwoorden.
woorden noodzakelijk moet in acht genomen
S. 576. De voegwoorden zijn, insgelijks, eene worden. lmmers doch is een tegenstelling
soort van bijwoorden, maar zulke, die de aanwijzend, loch een toegevend voegwoord ;•
betrekking van de eene rede op de andere, bij voorbeeld : ik zoude wel bij u komen, doch
gelijk ook de betrekking, welke derzelver leden ik kan heden volstrekt niet van huis, —gi j zult
op elkander hebben, aanduiden. Zij maken het het mij toch niet ten kwade duiden. Zoo is
voorgaande op het volgende, zoo wel als het dewijl een reden gevend, en terwijl een tijdsvolgende op het voorgaande betrekkelijk •; zij opvolging aanduidend voegwoord, gelijk nit
zijn de draden, welke eene rede aan de de volgende voorbeelden blijkt: dewi:il (naarandere knoopen, en geven dus dat verband aan dien) gij mzj niet geantwoord hebt, zal ik u
de woorden, hetwelk in onze denkbeelden niet meer schrtjven •; terwij1 ikbij hem was,
plaats heeft. Tot dezelve behooren en, ook, nog, kwamen verscheidene vrienden hem bezoeken.
noch, dat, omdat, opdat, schoon, echter, maar,
S. Over de tusschenwerpsels.
naardien, iveshalve, enz.
want, indien,
S. 381. Schoon de tusschenwerpsels, eigenS. 377. Sommige voegwoorden zijn wortelwoorden. als : ook, zoo, nu, nog, hoe, dan, lijk, niet tot de taaldeelen behooren, willen wij
doch, maar, enz. • sommige afgeleid, als : dezelve echter niet met stilzwijgen voorbij
deels, anders, gevolgelijk, enz. • andere zamen- gaan. Zij zijn eene uitdrukkingen van zekere
gesteld, als : insgelijks, daarenboven, daaren- denkbeelden, maar alleen van zekeregewaartegen,
ofschoon, enz. ; wederom andere maken wordingen der ziel. Als zoodanig kunnen zij
meer dan een woord uit, als : zoo tvel, niet ook noch buiging, noch afleiding hebben.
alleen, niet minder, als ook, gelijk als, behalve
S. 382. Gelijk men de menschelijke gewaarwordingen in in- en uitivendige onderscheidt,
dat, voor het overige, enz.
.378 Ten aanzien van hunne beteekenis, zoo zijn ook derzelver uitdrukkingen op gelijke
of hunnen invloed op het verband der rede, wijze to onderscheiden.
S. 383. Tot de eerste behooren de uitdrukkunnen de voegwoorden in de volgende soorten onderscheiden worden, als : VERB1NDENDE : kin en van blijdschap, als : ha! heisa --• van
en, ook, niet alleen,maar ook, enz.; VERHALEINDE: droefheid, als : ach! helaas I — die, welke
hoe, dat, enz. • 00GMERK AANDUIDENDE : opdat, eenen wensch aanduiden, als : och I och of! —
ten einde, enz.; REDEN GEVENDE : omdat, want, die, welke men bij het smeeken bezigt,
als• ei!
dewi 'l enz. • REDEN VOORTZETTENDE : ten eerste, ei lieve! — wijders de uitdrukkingen van verten tweede, verder, insgeltiks, eindelijk, enz. • wondering, als o! van verachting, als fi !
foei ! van lledreiging, als: w ee!! o wee ! van
VERKLARENDE dat is , namelijk , als enz. •
BESLUITENDE : daarom, zoo , derhalve , enz. •;
TEGENSTELLING AANWIJZEPIDE : doch, maar, echter,
(1) Zie Verhandeling over de Nederduitsche spelno tans , daarentegen , enz. • 111TSLUITENDE : ling, door den Hoogleeraar SIEGENBREK, bl. 217
behalve, uitgezonderd, enz. • VOORWAARDELLTKE : en very.
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geroep, als: he ! holla ! hem ! van bevel om naauwkeurig is, blijkt daaruit, dat zij somtijds
even zoogevoegelijk aan het begin en einde,
slitte houden, als ; hei ! ho !^ hou ! sus !
S. 384. Tot de laatste behooren die tusschen- als in het midden, voorkomen •, gelijk in de
werpsels, welke eenen van buiten ontvangenen WOORDVOEGING nailer zal blijken.
S. 386. Maar er is nog eene andere soort
indruk, door nabootsing van het een in de
natuurgehoord worth, aanduiden, als : bons, van uitdrukkingen, om de inwendige gewaark lets,krak, plomp, enz., bij voorbeeld : bons ! wordingen der ziel uit to brengen, bestaande
daar lag hi' • krak ! daar beak het, enz. En ingeheele bewoordingen, als •: gave God ! dat
van deze kornen naamwoorden en werkwoor- Godverhoede ! enz. Doch deze drukken de
den, als • een bons, krak, plomp, enz. — bon- gewaarwordingen niet als enkele gewaarworBingen uit, maar stellen daarvan een klaar
zen, kraken, plompen, enz.
S. 383. Dat de benaming van tusschenwerp- begrip voor, en kunnen derhalve niet, dan in
sels, als te kennen nil dat
dat zij tusschen de 1 eenen ruimen en oneigenlijken zin , onder de
redengevoegd, of geworpen worden, niet zeer tusschenwerpsels gerangschikt worden.
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TWEEDE DEEL.

OVER DE WOORDVOEGING.

---...}...--

EERSTE HOOFDSTUK.
OVER DE ONDERLINGE BETREKKING EN BEHEERSCRING
DER ONDERSCHEIDENE WOORDEN, OF TAALDEELEN.
INLEIDING.

S. 1. Enkele, of ook zamengestelde woorden
ken, wanzouden eene onvolkomene taal uitma
neer zij niet geschikt waren, om tot eene zamenhangende rede met elkander verbonden
to worden, en daardoorde hoorbare en zigtbare
uitdrukking van eerie rij van denkbeelden en
voorstellingen te weeg te brengen. Op welk eene
wijs dit geschiedt, leert de woordvoeging , eene
van de voornaamste en gewigtigste deelen der
taalkunde.
2. Wanneer de woorden tot de uitdrukk ing
van eenegansche rij van denkbeelden zamengevoegd worden , kunnen zij niet altoos, zoo

als zij zijn, onverschillig hoe, naast elkander
staan, maar moeten dikwerf, door buiging en
vervoeging, zekere veranderingen aannemen.
En diewoorden, welke aangeene verandering
onderhevig zijn, mogen ook niet, onverschillig
waar,geplaatst worden, maar moeten, door
middel der woordvoeging, hunnen re ten stand
verkrijgen, om, langs dezen weg, onze denkbeelden, door verstaanbare uitdrukkingen, aan
anderen mede te deelen.
S. 3. De woordvoeging is, derhalve, de aanwijzing van die onderlinge betrekking en behpersching der woorden , en van die orde en
schikking van dezelve,om eenen zin,ofeene rede,
uit to maken, welke, volgens de natuurlijke orde
en betrekking der denkbeelden in des menschen
geest , en volgens de bijzondere eigenschapA en en wetten eener tale, gevorderd wordt.
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§. 4. Uit het eerste oogpunit beschouwd, is
de woordvoeging voor alle talen gemeen, uit
het Iaatste is zij voor elke taal bijzonder. Het
is bier deplaats alleen, om over die woordvoeging te handelen, welke aan de Nederduitsche taal, in onderscheiding van andere talen,
eigen is.
A. OVER DE LIDWOOR DEN,
EN WEL OVER HET GEBRUIK VAN DEZELVE BIJ
ZELFSTANDIGE NAA&LWOORDEN.

5. Wanneer eene zaak in den onbepaaldsten
zin voorkomt , wordt er geen lidwoord bij
het naamwoord gevoegd, als : daar is brood,
geef mij kaas •; want als wij het brood en de kaas
zeggen, dan wijzen wij, als met den vin er
aan, Welk brood en welke kaas wij bedoelen.
S. 6. Het lidwoord de duidt, somwijlen, het
gansche geslacht als een eenig zelfstandig ding
aan, bij voorbeeld : de mensch is sterfelijk •;
alwaar wel een eenig enkel wezen genoemd
worth , maar echter het gansche geslacht geweevil wordt • waarom deze uitdrukking zoo
veel zegt als : alle menschen zijn sterfelijk.
van menschen, Ian• 7. Bij de er en
den en steden warden de lick oorden, doorom dat zij op zich zelven
gaans, we elate
zijn, en, volgens hunne
reeds genoeg be
onder voor
natuur, een enkel wezen,
als bijz
zich zelf bestaande, voorstellen, bij voorbeeld :
is Jan • Jacob is de noon van Pieter • ik
daar
kwam uit Holland en ging naar I' rankrijk , enz.
. 8. Somwijlen no tans worden de lidwoorden voor ere gebezigd, wanneer,
namelijk, de personen of zaken, door toevoeging van eenig ander zelfstandig naamwoord,
of eenig bijvoegelijk naamwoord, nailer bepaald, of omschreven worden, als : de God
Jupiter — de held Woltemade -- het volkrijke Frankrijk — het vermaarde _xlmsterdam —
een Sokrates onzer eeuw, enz.

S . 9. In sommige andere gevallen wordt het
lidwoord verzwegen ; en wel, wanneer men
ienaand aanspreekt, als : God! T rader ! of met
een bijvoegelijk naam woord : goede God ! lieve
• Ook voor de titels van algemeen beVader!
kende personen, wanneer deze derzelver namen voorgaan, als : keizer Jozef, ironing
.Fredrik • of, wanneer achter de aanduiding
ng van zijne
van denpersoon de beschrijvi
waardigheid, of bediening, bij wijze van toezetsel, volt : Joan van Bourbon, prins van
den bloede •; — Maria Stuaryconingin van
Schotland • — Lodewejk de zestiende, honing
van Frankrijk ; — Michiel de Ruiter, admiraal van Holland en Westvriesland. Wanneer

eenige nadere bepaling, zonder zich daarbij
het zelfstandige naamwoord Is eenen bijzonderenpersoon, of als eene bijzondere zaak,
voor te stellen, inzonderheid wanneer alleen
de soort of stof, in het algemeen, maar niet
als een enkel wezen, moet aangeduid worden,
als : dat noem ikgeluk •; op roof uit aan •; iets
uitgewoonte doen •; geduld- hebben •; buit maken • met bloed bespat •; een man van verdiensten • met vrouw en kinderen •; met man en
muis vergaan • adem halen • te veld trekken •
te paard ri • bij nacht en dag • met lijf
en ziel • in hemel en op aarde • brood eten •
wzjn drinken • garen spinnen • verzen maken •
gras mawjen • aan zee wonen ; langs strand
gaan •; voor wind en stroom varen •; en in dui-

zend anderegevallen meer.
S. 11. Zoo ook in vele deels spreekwoordelijke, deels figuurlijke uitdrukkingen, als :
nood breekt wet • luiheid teelt armoede • armoede zoekt list • honger maakt raauwe boonen
zoet • lets voor oogen houden • men kan geen
ijzer met handen breken • in slaap vallen • op
stal staan • om hats brengen • naar huis gaan •
zonder hoop • zonder uitstel, enz.

s. 12. Insgelijks, wanneer verscheidene zaken achter el ka nder opgeteld worden, zii mogen
at of niet door een voegwoord verbonden zijn •
bijzonderlijk in den hartstogtelijken spreek,, of
schrijfstip, welke eene korte en krachtige nitdrukking vordert, als : goed, eer, levers, ja,
alles is verloren • geduld en hoop, tijd en geluk
maken alles mogelijk.

s. 13. Buiten deze en dergelkike gevallen
het bepalende lidwoord weg te laten, wanneer
lets bepaaldelijk aangeduid moet worden, bij
voorheeld : einde kroont iverk, voor het einde
kroont het werk, is geheel strijdig met den aard
der Nederduitsche taal • schoon die naamwoorden, welke iets onzelfstandigs en alleen in
beschouwing bestaande, maar als zelfstandig
aangemerkt wordende, voorstellen, het lidwoord dikwerf kunnen ontberen, dewijI het
onverschillig kan wezen, hoe zij gebruikt worden, bij voorbeeld : waarheid liefhebben, of de
waarheid liefhebben ; geleerdheid laat zich niet
voor geld koopen, of de geleerdheid, enz.

5. '14. De bepalende en filet bepalende lidwo:)rden moeten, even als de naamwoorden,in
geslacht, getal, en naamval met bun zelfstandig
naamwoord overeenkomen, als : in den tuin
wandelen ; op de to el leggen; de kracht des
geloofs, der waarheid, enz. Voor zamengestelde

zelfstandige naamwoorden volgen zij het geslacht van bet laatste, bij voorbeeld : het hutpmiddel, de kerkgang, enz.
echter de ambtsnaam ter nadere bepaling, of
5. 13. Beide lidwoorden staan voor bun
ter aanduiding van den persoon dient, wordt zeilstandig naamwoord • ook voor de daarbij
bet lidwoord de gebezigd, als : zijne Majesteit, gebezigde bijvoegelijke naamwoorden , als :
de honing van Zweden, heeft, enz.
het huis • het groote huis • het groote oude huis •
. 10. Ook wordt het lidwoorci weggelaten, de tweegisteren ontvangene brieven ; een van
wanneer jets slechts in het algemeen)zonder bier afgevaardigde bode, enz.Doch de hoogst
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mogelijke verstaanbaarheid en welluidendheid andere meervoudig is, bij voorbeeld : ik bezag
verbieden alle harde en lane tusschenvoegseis de boekerij en de kunstkamers van mijnen
tusschen het lidwoord en het zelfstandige naam- vriend. Inzonderheid, wanneer die woorden
woord, bij voorbeeld : de God en haven Echtge- van verschillendgeslacht zijn. Men zegt dernootgetrouwe Elvire, voor : Elvire, die God halve verkeerdelijk : die zich aan den wellust
en Karen echtgenoot getrouw is. lnzonderheid, en ijdelheden dezes levens over even in plaats
wanneer daarbij voorzetsels gebezigd worden, van : aan den wellust en de ijdelheden, enz.
als : de met witte paarden bespannen wagens
S. 23. Om den nadruk te versterken, en
reden vooraf, voor : de wagens, Welke met witte eenige zaken onderscheidenlijk te noemen
paarden bespannen waren, enz.
worden de I idwoorden dikwerf herhaald, schoon
s. 16. Het bepalende lidwoord kan nimmer de naamwoorden van eenerleigeslacht zijn, bij
zonder zelfstandig naamwoord gebezigd wor- voorbeeld : zoude ik het ambt, het goed, het
den, uitgezonderd het onzijdige het, hetwelk leven in de waagschaal zetten ? Inzonderheid,
dikwerf voor het aanwijzende voornaamwoord wanneer twee zelfstandige naamwoorden met
dat, of hetzelve, gebruikt wordt, als : hebt gij en verbonden zij,
n als: de edelman en de boer.
het dichtstuk van N.gelezen? Ik ken het Wet. Het niet bepalende lidwoord een moet, in de
Waar is "Win boek ? Het is hier, of hier is het. meeste;evallen, herhaald worden : eene roos
S. 17. Dit het dient ook,
om eene onbekende en eene tulp zijn twee schoone bloemen.
oorzaak aan te duiden, als : het dondert, het
S. 24. Niels isgewoner, dan het bepalende
regent , enz. (zie ONPERSOONLIJKE WERKWOOR- lidwoord te verkorten, en d' , voor de, of den,
DEN) ; ook om van een bepaald voorwerp onbe't, voor het, en 's , voor des, te schrijven, als
paald te spreken, bij voorbeeld : het is een d' ondergang, 't geluk, 's menschen, enz. , voor
braaf man ; het zijn maar kinderen. Of om de, of den ondergang, het geluk, des menschen,
eene retie onbepaald te be inners als : het ge- enz. Doch daar in onze taal de woorden met
beurde eens, enz. Door degedurige herhaling alle hunne letterengeheel uitgesproken worden,
van dit het, kan eene wanluidendheid veroor- zoo is het best, zich van deze verkorte schrijfzaakt worden, welke men dient te vermijden, wijs altoos spaarzaam te bedienen, en dezelve
bij voorbeeld : veroorloof het md, het u te bij de Dichters als eene dichterlijke vrijheid te
zeggen, dat ik het niet gelooven kan; waar het beschouwen. In sommige gevallen echter is de
de twee eerste malen overtollig is.
verkorting van 's voor des algemeen aangenoS. 18. Het niet bepalende lidwoord een kan men, als : buiten 's Lands, binnen 's dzyks,
wel zonder zelfstandig naamwoord staan, loch onder 's hands, enz.
alleenlijk dan , wanneer het op een kort
B. OVER DE ZELFSTANDIGE NAAMWOORDEN.
voorgegaan zelfstandig naamwoord betrekking
heeft • in welk geval het, in opzigt totdeszelfs 1. Verbinding van twee, of meer zelfstandige
naamval , van het werkwoord afhangt , bij
naamwoorden.
voorbeeld : wiegeeft mij een boek ? Hier is er
een. Gee! mij uwe pen, indien gij er eene hebt.
S. 23. Twee of meer zelfstandige naamwoor5. 19. Daar een sleehts in het enkelvoud den worden voornamelijk op tweederlei wijs
staat, en niet van velen kan gezegd worden, met elkander verbonden, in zoo verre zij in
zoo gebruikt men de naamwoorden in het eene getz:jke, of in eene ongelijke betrekking
tneervoud, zonder lidwoord, of men bezigt bij tot elkander staan. In het eerste geval zijn zij,
dezelve het algemeene telwoord eenige, als • of verscheidene benamingen van verscheidene
eene vrouw heeft het mij gezegd •; meervoud : naast elkandergeplaatste zaken, of verscheivrouwen
,
of eenige vrouwen hebben, enz.
derie benamingen van eene en dezelfde zaak ;
i. 20. Het bepalende lidwoord kan dikwerf of het eene strekt tot verklaring en nadere bebij verscheidene op elkander volgende zelfstan- paling van het andere. In alle deze opzigten
die naamwoorden van hetzelfde getal gevoegd staan zij in denzelfden naamval. In het andere
worden, als : degierigheid, hoogmoed en arg- geval zijn de betrekkingen menigvuldig en
waan van dezen man.
worden, op onderscheidene wijzen, aangeduid.
S. 21. Zijn de naamwoorden van verschil2. Verbinding van twee of meer zelfstandige
lendgeslacht, dan is de herhaling van het
lidwoord volstrekt noodzakelijk, bij voorbeeld

naamwoorden, in eene gelijke betrekking.

de flood en het leven — hetgeloof, de hoop en
de lie de. Vooral in de verbogene naamvallen •
ter uitbreiding van de eer en den naam des
Allerhoogsten, niet van de eer en naam. Zoo
ook : voor den ti 'd en de eeuwigheid, of, zonder
lidwoord : voor tijd en eeuwigheid.

. N. In eene gelzjke betrekking worden de
bij elkander geplaatste naamwoorden, door
middel van voegwoorden, of bevestigender, of
ontkennender wilze, met elkander verbonden ;
en in beidegevallen kunnen zij, of slechts
twee, of ook meer in getal zijn.
S. 27. Somwipen worden slechts twee zelfstandige naamwoorden met elkander verbonden, en wel bevestigender wijze, als : roem en

5. 22. Niet minder noodzakelijk is de herhaling van het lidwoord de, wanneer het eene
zelfstandige naamwoord enkelvoudig, en het
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onsterfelijkheid wachten u ; ontkennender wijze : noch roetn, noch onsterrelzAheid wachten u.

S. 28. Worden meer dan twee naamwoorden, of door het bevestigende voegwoord en,
of door het ontkennende noch, met elkander
verbonden, dan worden beide alleenlijk voor
het laatste naamwoordgepiaatst : hi' vreest
God, tnenschen, noch wetten. Oorlogest
, p en
hongersnood ontvolkten het land. Wanneer jets

met drift en aandoening voorgesteld zal worden, dan laat men het bevestigende voegwoord
en dikwerf weg : hoogmoed, wellust, ontrouw,
vergiftigen hier de lucht, welke wij inademen.

Daarentegen worden somwijlen, om den nadruk te versterken, en en noch bij ieder der
naamwoordengevoegd : en oorlog, en,pest en
hortgersnood ontvolkten gelijktUdig het land •;
hz:j vreestnoch God, noch menschen,nochwetten .

den, in het meervoud gesteld wordt, bij voorbeeld : een bos druiven, enz. Doch dewij1 over
de betrekkingen, door voorzetsels uitgedrukt,
in het eerste deel reedsgehandeld is, zullen wij
hier bij de twee laatste bijzonderheden alleen
stil staan.
s. 53. Wanneer twee zelfstandige naamwoorden derwijze met elkander verbonden worden, dat zij slechts een denkbeeld uitmaken,
dan wordt de s, als het teeken van den tweeden
.naamval, alleen achter het laatste gevoegd, en
men zegt, bij voorbeeld: koning Lodewijks
dood • keizer Napoleons regering ; graaf Hendriks lotgevallen •; oom Jakobs winkelknecht •;
t enz. (1)
het kind van den huizes voorreg,

s. 34. Niet altijd wordt de tweede naamval
door verbuiging van het zelfstandig naamwoord
gevormd
• maar hiertoe moet men dikwerf
het voorzetsel van te hulp roe en •; zoo als
blijkt uit de gezegden : eene vrouw van hooge

S. 29. Er zijn nog meer voegwoorden, die
in eene geltjke betrekking staande naamwoor- afkomst • een Schiedammer van geboorte • een
den, of bevestigender, of ontkennender wijze, jongeling van rote verwachting, enz. (Zie
of het eene bevestigender, en het andere ont- verder in het eerste deel, §.154, bij de NAAMVALze met elkander verbinden : zoo LEN, alwaar hieromtrent verdere aanwijzing
kennender wij,
welgeluk, als eer en room zijn uw loon --niet gegeven wordt.)
de menschen, maar God vreezen niet alleen
S. 35. Dikwerf heeft men het niet onverschilde menschen, maar ook God vreezen.
lig geacht, of men den tweeden naamval door
S. 30. Twee of meer bij elkander gevoegde verbuiging, of door middel van het voorzetsel
naamwoorden zijo ook verscheidene benamin- van vorme • en men oordeelde, dat het eerste
gen van eene en dezelfde zaak, en staan, buiten geval dan plasts had, wanneer een zelfstandig
de beheersching, in denzelfden naamval, als : naamwoord, of als zelfstandig gebezigd werkWin vader de koning • de stad Rotterdam , de woord, in eenen bedrijvenden, en het laatste,
wanneer het in eenen lijdenden zin genomen
Engel Gabriel •; mijn broeder Jakob.
5. 31. Dikwerf is van twee naamwoorden werd. In gevolge hiervan zou men, bij voorhet laatste de verklaring van het eerste ; in welk beeld, moeten zeggen : de ondersteuning des
val, maar niet mans, wanneer bedoeld wordt, dat de man iegeval zij we) in eenerlei naamval
noodzakelijk in eenerlei getal staan ik ga naar mand 9ndersteunt • maar : de ondersteuning van
Amsterdam, de grootste stad van ons va- den man, wanneer de man ondersteund worth.
derland. Zeg aan uwen broeder , thans Zoo ook : onder het bouwen van deze kamer,
mijnen leermeester, dat, enz. De geschiedenis, niet: onder het bouwen dozer kamer, dewip dit
diegroote leerrneesteres der menschen. Het laatste eigenlijk zou beteekenen, dat de kamer
kind, de blijdschap zijner moeder, de hoop zelve bouwde, enz. Do ch deze onderscheiding
zijns vaders. Uwe dwaasheden, de eenige bron is meer willekeurig, dan gegrond, en worth
uws ongeluks. De boeken, onze uitspanning. althans door het eenparige gezag van achtbare
Ook met als : het bevel van Karel, als oppersten schrijveren geenszins gewettigd. Ook zal de
Veldheer. lk beschouw de menschen als men- zamenhang, door sans alle dubbeizinnigheid
schen, niet als engelen.
wegnernen.
S. 36. Ten aanzien van de laatste bijzonder3. Verbinding van twee of meer zelfstandige
merk ik aan, dat men bet achterste
herd
naamwoorden, in eene ongelijke betrekking.
onveranderd blijvende zelfstandige naamwoord
5. 32. Belang- en talrijker zijn de gevallen, als eenen tweeden naamval kan beschouwen,
waarin twee naamwoorden in eene ongelzjke waarbij, of het teeken van den tweeden naambetrekking met elkander verbonden worden •; val, of het voorzetsel van verzwegen wordt.
en ditgeschiedt op driederlei vvijs; 1. Door
(1) Het is opmerkelijk, dat in de hier aangetogene
een voorzetsel, als : lie de tot de deugd ; menld de woorden koning, keizer, graaf, oom
schen nit de stad •; zegen van den Hemel • hoop voorbeelden
hierover
op betere tijden. 2. Door verbuiging der woor- en kind onveranderd blijven. Menbl.leze
358 •; F. VAN
TEN KATE, Aanleiding, enz. D. I.
Glen in den tweeden naamval,
bij voorbeeld : L.
LELIJVELD in zijne aanteekening op B. BUIJDECOPERS
de kortheid des tijds ; de waarde des mensche- Proeve, D. III., bl. 166 en very ., alwaar verscheidene
Wen levees, enz. 3. Of door het achterste dergelijke voorbeelden nit M. Stoke en anderen
naamwoord onveranderd te laten, behalve dat bijgebragt worden,
als : die grave Aernouts sone was.
dighe
Zoo ookbij Vondel : van Koning Adams hof.
• het, somwijlen , naar gelang der oinstan-

SPRAAKKUNST.
Een snoor peerlen ; eene menigte vogelen •;
eene rij soldaten; een aantal menschen •; een
stapel boeken •; eene bende ruiteren •; eene kudde
schapen • eene vloot schepen; drie gulden tvinst;
zes stuivers verlies • honderd gulden voordeel •;
eenegulden schade, enz.
§. 37. Ingeval twee tweede naamvallen
plaats hebben, wordt de eene door den anderen beheerscht, als : de verbindelijkheid der
wetten der natuur. Yeroorzaken twee, of meer
tweede naamvallen een wangeluid, dan is de
omschrijving van eenen derzelve door van
noodzakelijk, bij voorbeeld : de invloed der
welsprekendheid van den redenaar • het uitwerksel van den ijver mijns waders •; eenvoedsel van
de afgoderij des heidendoms. (1)
C. OVER DE BIJVOEGELIJKE NAAMWOORDEN.

S. 38.
De bijvoegelijke naamwoorden staan
voor de zelfstandige naamwoorden,. waartoe zij
behooren, en volgen dezelve in naamval, geslacht engetal : de stervende onschuld --het
onzekere geluk.
S. 39. Maar wanneer zij bij eigennamen, ter
onderscheiding van anderen, gevoegd worden,
komen zij achter aan, en krijgen als dan het
bepalende lidwoord bij zich : Karel de twaalfde
— Alexander degroote, enz. , terwijl het bepalende lidwoord, hier, aan twaalfde en groote
degedaante van een zelfstandig naamwoord
geeft •, schoon zij echter eene ware zelfstandie naamwoorden zijn, maar alleen op de voorgaande eigennamen betrekking hebben, welke
daaronder verstaan warden. Karel de twaalfde
is dan zoo veel als Karel, de twaalfde Karel.
Derhalve in de verbogene naamvallen : het bevet van Karel den twaalfden (van Karel,
den
twaalfden Karel) • htj streed teen Alexander
den grooten (tegen Alexander , den grooten
Alexander), in onderscheiding van andere Karels en A lexanders. De woorden alleen, vol,
genoeg, enz., als : w(in genoeg, enz., maken
hiergeene uitzondering, dewiji zij eene bijvoegelijke naamwoorden zijn.
S. 40. De bijvoegelijke naamwoorden en deelwoorden worden bij ons zonder verbuiging, of
als bijwoorden gebezigd , wanneer zij zonder
lidwoord achter een zelfstandig naamwoord komen. (2) Zoo zegt men : wij bewonderen in
Wassington eenen dapperen en menschlievenden held : en hier zijn dapper en mensehlievend
hijvoegelijke naamwoorden •, maar zij nemen
degedaante van bijwoorden aan, wanneer wij
dezelve duspiaatsen : wij bewonderen in Washington eenen held ,
even menschlievend als
dapper. Een kind gezond en vrolijk. lk ken
eene vrouw , Ong, schoon, kuisch en deugdzaam.
Ook achter de werkwoorden zijn, worden, blij-

(1) Zie ook A. MOONEN, Spraakkunst, bl. 287.
(2) L. TEN KATE
,
Aanleiding, enz. D. I. bl. 348.
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y en. Wij zeggen , bij voorbeeld •: een dikke
lucht • goede , betere wz:jn • Mute 'on ens •
maar de lucht is dik • de wijn wordt beter • de
beidejongens blijven stout.
;. 41. Daar de bijvoegelijke naamwoorden
de eigenschap, of hoedanigheid, van personen
of zaken voorstellen, kunnen zij niet zonder
een zelfstandig naamwoord lasts hebben, dewijI de zaak dient genoemd te worden, aan
welke men zekere eigenschap, of hoedanigheid,
toekent. Er zijn echter twee gevallen, waarin
een bijvoegelijk naamwoord gebruikt kan worden, zonder zijn zelfstandig naamwoord onmiddellijk bij zich te hebben, 1. wanneer het in
betrekking staat tot een kort tevoren genoemd,
of ook, bij omkeering der re tot
tot een volgend
zelfstandig naamwoord, als : fransche koopwaren, en niet duitsche • de toekomende tijd,
zoo wel als de verledene • allerlei menschen,
voorname engeringe; de roos, de schoonste onder de bloemen • een naarstig leerling wordt
natuurNk van elkgeprezen, maar de trage
verdient de verachting van alle weldenkenden •;
ik reisde van de eene stad naar de andere • of :
ik reisde van de eene naar de andere stad. Zoo
ook : zii draagt water in de eene, en vuur in
de andere hand • de eene stond aan mine slinkey, en de andere aan mine re ter zijde. Ook
bij eigennamen : Frederik de wijze, de standvastige [Zie 5. 39]. 2. Wanneer het zelfstandige
naamwoord ligtelijk te raden is, en daarom
verzwegen wordt, als : voor den tienden dezer
maand, dat is, voor den tienden dag, enz.
S. 42. Een bijvoegelijk naamwoord kan dikwerf bij twee zelfstandige naamwoorden gevoegd worden, als : welriekende kruiden en
planten. Daar echter bij twee zelfstandige
naamwoorden van onderscheidengeslacht het
lidwoord dient herhaald te worden, zoo deelt
het bijvoegelijke naamwoord,natuurlijk, in deze
herhaling, bij voorbeeld, niet : de deugdzaamste jongen en het meisje, waar wel : de deugdzaamstejongen en het deugdzaamste meisje. Di kwerf no tans bezigt men in zulk een geval, als
het zijn kan, twee onderscheidene bijvoegelijke
naamwoorden, welkegenoegzaam dezelfde
beteekenis hebben, bij voorbeeld : de braafste jongen en het deugdzaamste meisje. En
ditgeschiedt ook, somwijlen, bij twee zelfstandie naamwoorden van hetzelfde geslacht,
als : de roekelooze varier en de ontaarde zoon.
S. 43. Daar bij zamengestelde zelfstandige
naamwoorden, het achterste altijd het geslacht
bepaalt, zoo moet ook zoo wel het lidwoord als
het bijvoegelijk naamwoord daarop zijne hetrekking hebben, bij voorbeeld : eene naarstige dienstmaagd • de zorgvuldige huisvader •;
een krachtig hulpmiddel.
S. 44. Het is derhalve eigenlijk verkeerd,
voor een zamengesteld zelfstandig naamwoord
zulk een bijvoegelijk naamwoord te plaatsen,
hetwelk alleen op het eerste lid van het za-
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mengestelde naamwoord betrekking heeft, als:
een ztjden kousenwever • een gouden uurwerkmaker • het oude vrouwenhuis • een
fransche broodbakker • een hoogduitsche boekhandelaar , enz., dewijI dit , volgens den

aard onzer taal, niet antlers kan beteekenen
dan :.een kousenwever, die van zijde, --een
uurwerkmaker, die van gaud, •—een vrouwenhuis, flat oud, — een broodbakker, die eene
franschman, — een boekhandelaar, die een
duitscher is, enz. Onaangezien dit, heeft het
srireek L en schrijfgebruik de getioemde uitdrukkingen zoo algemeen aangenotnen, dat wij otis
behooren te onderwerpen
daaraan
•; schoon
men, om de dubbelzinnigheid ecnigzins we
te nemen, een dwars streepje tusschen het
bijvoegelijke en zamengestelde zelfstandige
naamwoord kan plaatsen, bij voorbeeld : zijden-kousenwever, oude-vrouwenhuis, enz.
S. 43. Wanneer een zelfstandig naamwoord
bij een ander gevoegd wordt, ter verklaring
van hetzelve, dan volt het bijvaegelijke naamwoord het geslacht van het ter verklaring
dienende zelfstandige naamwoord , als : de
menseh, het edelste van alle schepselen; de retie,
het kostbaarstegeschenk der natuur. Ook wan-

neerpersonen nailer beschreven worden, hi'
voorbeeld : Xanthippe, het boosaardigste wijr.
egelijke naamwoorden
S. 46. Daar de bijvo
eigenschappen to kennen geven, zoo kunnen
zoo vele bijvaegelijke naamwoorden voor een
naamwoord staan,als aan hetzelve
zelfstandig
eigenschappen kunnen toegeschreven warden
bij voorbeeld : de altoos tegenwoordige en steeds
dreigende flood •; de gansche, lange, treurige
nacht.

§. 47. Wanneer het zelfstandig naamwoord
met de daartoe behoorende bijvoegelijke naamwoorden niet eene en dezelfde bijzondere zaak,
maar onderscheidene soorten, of deelen en
betrekkingen van eene zaak aanduidt, dan moeten de op elkander volgende bijvoegelijke naamwoorden door het voegwoord en verbonden
worden, als : de aardsche en hemelsche wijsheld, alwaar twee soorten van wi]sheid genoemd
worden • een wel doorbouwd en nieuw aangewonnen . land • de voorste, middelste en achterste kamer, enz.
S. 48. Zijn twee met en verbondene bijvoe-

g
elijke
na
amwoorden
van eeneti en denzelfden
uttgang zamengesteld, dan laat deze uitgang
zich, in den vertrouwelijken spreektrant, aan
het eerste afkappen, terwijl deze we satin
door een dwars streepje aangeduid wordt, bij
voorbeeld : eengoud- en vischrzjke rivier; eene
uit- en inwendigegewaarwording.

S. 49. Wanneer twee bijvoegelijke naamwoorden bij elkander geplaats worden, en het
eeriegeene regtstreeksche betrekking op het
zelfstandige naamwoord heeft, maar eigenlijk
de hoedanigheid van het volgende bijvoegelijke
naamwoord aanduidt, dan komt het eerste bij-

voegelijke naamwoord als een bijwoord voor,
en blijft onverbogen, bij voorbeeld : helder
schoone glazen • donke y bruine oogen • eene
gansch bijzondere zaak, enz. (1)

S. 50. Het hijvoegelijke naamwoord laat zich
ook van zijn zelfstandig naamwoord scheiden,
wanneer hetzelve nog een ander bijvaegelijk
naamwoord hi' zich heeft, als: de geheele met
ons verheugde buurt • hi j was een lieve, teen
alle menschen vriendelijke jongeling. Hierbij

moet men echter in het oog bonder), dat dikwerf eene omschrijving noodzakelijk is, wanneer, natnelijk, de zin antlers to lang zijn, en
eene onaangename stoating zoude veroorzaken.
S. 51. De bijvoegelijke naamwoorden beheerschen ook naamvallen, en wel den tweeden,
derden en vierden naamval. Den tweeden vorderen magtig, zat, gedachtig, bewust, schuldig,
waardig, moede, kundig, enz., als : zUns verstands ma ti ; des levens zat; des verbonds
gedachtig • zijner onschuld bewust • des doods
schuldig ; eene der beantwoording allezins
waardige vraag ; des bewinds moede • der zake
kundig • enz., en derzelver tegengestelden met
on, als : onbewust, onwaardig, onkundig, enz.

5. 52. Eenige dezer bijvoegelijke naamwoorden echter worden reedsgewoonlijk met voorzetselengebezigd , of hebben den vierden
naamval bij zich, als : van zijne onschuld
bewust • aan het verbond gedachtig • den dood
schuldig • het eettwige levee waardig, enz.
S. 33. Den derden naamval vorderen gelzjk,
aangenaam, bekend, duidelijk, dienstig, gehoorzaam, gevaarltjk, heilzaam, nuttig, schadelijk,
enz. • sevens derzelver tegengestelden met on,
als : de knecht is, als mensch, zijnen heer
gelijk •; een zijnen ouderen gehoorzaam kind ;
eene ntij nuttige, noodzakelijke, heilzame bezigheid, enz.-; schoon ook met voorzetselen, als :
tweeznaal een isgelijk aan twee, enz.

S. 54. Den vierden naamval vorderen die
bijvoegelijke naamwoorden, welke maat, gewigt, ouderdom en waarde beteekenen, in zoo
verre deze din en door een telwoord aangeduid
worden, als : tiers pond zwaar • dertig jaren
oud • zes ellen lang • Brie stuivers waardig, enz.
S. 35. Zijn de bijvaegelijke naamwoorden
deelwoorden,
dan regeren zi, den naamval van
het werkwoord, waarvan zij ontleend zijn, als :
de alle verbeelding to bores gaande goedheid
van God. En met van : een van verlangen
snzachtendgemoed •; haar van lie de kloppend
hart, enz.

S. 56. Wanneer de bezitting, of ontbering,
door een bijvoegelijk naamwoord uitgedrukt
wordt, bezigt men achter hetzelve de voorzetsets in en van, als : rijk in deugd, arm van
geest, enz. Wanneer de plaats eener eigenschap
aangewezen words , dan gebruikt men insgelijks het voorzetsel van, als : lit van hood ;
(1) L. Ten Kate, Aanleiding,
, enz.
D. 1. bl. 380.
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ziek van ligchaam • gezond van hart • klein van
persoon ;root van ziel • zwart van oogen • een
vogel, schoon van vederen, enz.
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zejn ongeluk •; ik zeide het mijnen vriend •; in
deze engene wereld. (1)

S. 63. Dikwijls echter staan zij alleen in
;. 57. Een bijvoegelijk naamwoord wordt, betrekking tot een kort vooraf gaand zelfstanof als in betrekking tot een eenig ding alleen dig naamwoord •, en dan volgen zij hetzelve wel
gebezigd, als : eene schoone bloem, of de bloem ingeslacht en getal, maar has en in opzigt
is schoon • de berg is groot, enz. •, of deszelfs tot den naamval, van het werkwoord af, waarbeteekenis wordt tusschen twee dingen ver- mede zij verbonden zijn, bij voorbeeld : vliedt
deed, en wel in eene gelzjke of ongelijke maat. de ondeugd, want die is strijdig met uwe pligten.
Het eerstegeschiedt door middel van de woord2. Persoonlijke voornaamwoorden.
'es zoo en als : zoo schoon als eene roos •; hij is
zoo root als gij • terwij1 men, om de gelijkheid
S. 64. De eerste en tweede persoon, ik en
nog duidelijker aan to wijzen, het woordje gij, worden zonder onderscheid van geslacht
even dikwerf daar bij voegt, als : h i' is even gebruikt, omdat zij als sprekende en aangezoo oud alsgij ; dat is even zoo zwaar als sproken, en derhalve als tegenwoordig voordit, enz.
komen • waarom zij, ten aanzien van hun geS. 58. In eene ongelijke maat worth aan de slacht, reeds voor de zinnen kenbaargenoeg
eene zaak zekere eigenschap, in eenen meerde- zijn. Maar de derde persoon, welke alle perren of minderengraad toegeschreven, dan aan sonen en zaken in zich bevat, die als afwezig
de andere • hetwelk door den vergrootenden gedacht, een voorwerp der cede kunnen wezen,
trap met het woordje dan, in plaats van als, komt, in het enkelvoudige getal, als mannelijk
vrouwelijk, of onzijdig, voor. Over het gebruik
geschiedt, bij voorbeeld: sterkerdan
dan een paard
zoeter dan honig • uw huis is grooter dan het van de persoonlijke voornaamwoorden, bij de
mine •; ik ben meer gedachtig aan de zaak, dan werkwoorden, zal in het vervolg gehandeld
gij • dat verhaal is 'minder waar, dan men worden.
oppervlakkig wel zou denken; de beek vliet hier
S. 65. Zij dulden, als eene soort van eigenmet een aangenamer geruisch, dan daar, enz. namen, een lidwoord bij zich. Somwijlen
S. 39. De overtreffende trap heeft den tweeden wordt een zelfstandig naamwoord ternadere
naamval der zelfstandige naamwoorden, of een verklaring bij hen gevoegd : ik de Heer •; gij
der voorzetselen van, onder en uit bij zich, als : dwaas • hi)* arme man • wij inwoners deter stad,
de rijksteinwoner der stad; de geleerdste onder enz. Dikwerf wordt hetpersoonlijke voornaamwoord achter het zelfstandige naamwoord
de menschen • de aanzienlzykste uit de buurt.
5. 60. Moet de beteekenis van een bijvoege- gevoegd, als : de brave Eduard, hi' die niet
lijk naamwoord nader bepaald worden, dan depracht, maar alleen de eenvoudigheid der
geschiedt dit door een bijwoord, als: eene zacht natuur bemint, strekke u tot een voorbeeld.
. 66. Het zelfstandige naamwoord volt het
ruischende beek • — een zeergroot huis. (1)
Wanneer men dit bijwoord voor een bijvoege- persoonlijke voornaamwoord in getal en naamlijk naamwoord verwisselde, zou men dikwerf val, als : onderwerp u aan hem, den Heer van
geheel lets antlers zeggen, dan men bedoe1de. leven en dood • gij moot mij, uwen opregten
Immers, de onbekend reizende vorst verschilt vriend, vrij gelooven. he wil ook u, den broeder
veel van de onbekende reizende vorst. En eene van mijnen vriend, vertroutven. Schoon, in
buitengewoon groote sons is iets anders dan , ditgeval, dikwerf de zoo genoemde vijfde
naamval, of de eerste met een uitroepteeken,
eene buitengewone groote som.
ebezigd wordt, bijoorbeeld
v
g
: aan u, waarde
S. 61. Gansch, geheel, half, genoeg, alleen
vol, enkel, touter, niets, worden ook somwijlen vriend ! wit ik mijnen nood klagen. Het voorals bijwoorden gebezigd, en blijven dus onver- naamwoord na het zelfstandige naamwoord te
bogen, schoon zij zelfstandige naamwoorden herhalen : gzj, aartsschelm, gij ! kan alleen bij
bij zich hebben. Men zegge derhalve niet, .50 eene sterkegemoedsaandoening plaats hebben.
S. 67. Het voornaamwoord des derdenperwas enkele vreugd, maar wel, zij was enkel
soons wordt, eigenlijk, als betrekkelijk gebezigd,
vreugd • — wij waren geheel aandacht, enz.
de i'1 het altoos zijne betrekking heeft op jets,
D. OVER DE VOORNAAMWOORDEN.
hetwelk to vorengenoemd is, of als bekend on1. lizjvoegelijke voornaamwoorden.
dersteld wordt. Wanneer echter de naam een s
S. 62. Alle bijvoegelijke voornaamwoorden persoons, of eener zaak, genoemd wordt, spreekt
het van zelf, dat het voornaamwoord wegvalt.
volgen, even als de eigenlijke bijvoegelijke
S. 68. Ter bevordering van de duidelijkheid
naamwoorden, het zelfstandige naamwoord ,
echter, kan de naam bij het voornaamwoord
hetwelk zij bij zich hebben, in geslacht, getal
gevoegd worden, in geval het to vreezen ware,
en naamval, en staan voor hetzelve, als : die
man • deze vrouw • uwe dochter; onze kinderen;
(1) Zie L. Ten Kate, Aanleiding, ens. D. I., b1.380.
SPRAAKK.

(I) Hieruit blijkt de ongepastheid van varier onze,
voor onze varier, en diergelijke uitdrukkingen meer.
Spraakk. bl. 263.
Zie A Moonen,
9
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dat de toehoorder den eerstgenoemden naam
nit hetgeheugen verloren had : hij, uw brooder • zij, de vrouw van uwen vriend, enz.
S. 69. Het voornaamwoord des derdenpersoons volgt, bij persoonsnamen, gemeenlijk,
het natuurlijke geslacht van den bedoelden
persoon, en niet het geslacht van het naamwoord, waarmede eenpersoon genoemd worth:
de min(Cupido) verschool zich, toen hij
zijne pzjlen geschoten had •; ik zag de zon,
daar hi' zijnen wagen mende •; ik keerde
mijn gezigt van het onbeschaamde vrouwspersoon af, en liet haar staan ; hi' verstiet het
slechte wjf, en liet zich van haar scheiden. (1)
5. 70. Wanneer twee werkwoorden eenerlei
persoonlijk voornaamwoord beheerschen, dan
worth hetzelve, in geval de werkwoorden denzelfden naamval vorderen, eenmaal weggelaten, als : ik moet hem spreken, of ten minste
zien. Het zal u niet alleen niet gevallen, maar
ookgeene eer aandoen. foci zijn de naamvallen
versehillend, dan moet hetpersoonlijke voornaamwoord herhaald worden, bij voorbeeld •
lay beschouwde mij, en zeide mij niets.
. 71. Het wederkeerige zich wordt gebruikt, wanneer hetwerkwoord op den bandelendenpersoon zelven terug werkt,
•
als : hij
beroemt zich, niet hem • zij bedenken zich, niet
hen • hi' eigende zich het niet toe, noch matigde zich het regt daartoe aan.
S. 72. Maar wanneer nog een andere werkendepersoon daarbij gevoegd wordt, dan
bekleedt, in datgeval, het persoonlijke voornaamwoord deplaats van het wederkeerige
zich, bij voorbeeld : hi' eigende het zich niet
toe, maar wenschte dat het hemgegeven wierde.
§. 73. Intusschen moeten wij hier ten sterkste waarschuwen teen het thans in zwang
komende verkeerdegebruik van het meervoudie zich voor elkander, bij voorbeeld• : zij
hebben zich daargesproken, in plaats van :• zij
hebben elkander daargesproken. Zie verder
ten aanzien van het wederkeerige zijn, haar,
hun, bij de BEZITTELIJKE VOORNAAMWOORDEN.
S. 74. Dewij1 de persoonlijke voornaamwoorden, in vele gevallen, betrekkelijk zijn, en op
den te vorengenoemden persoon slaan, zoo zou
men dikwerf onzeker kunnen wezen, inzonderheid wanneer twee of meerpersonen vooraf
gaan, op welke van die het persoonlijke voornaamwoord betrekkelijk gemaaktinoet worden;
waarom het dikwijls noodzakelijk is, ter vermij(1) Men moet zich hierbij wel wacbten voor den
misslag van sommigen, die, in soortgelijke gevallen,
het woord, hetwelkden persoon aanduidt, van geslacht doen veranderen,en, bij voorbeeld, het woord
min, voor Cupid° , of zon voor Phebus, mannelijk nemen, moetende de woorden altijd hun
eigen geslacht behouden, als : ik zag de Min, toen
htj, enz. niet ik zag den Min, enz. Zie verder }WIDECOPER Proeve, D. I., h l. 205 en very., A. KLUIT op
HOOGSTRATEN 7 bij de woorden Abtjdus, min en zon.

ding van dubbelzinnigheid, in plaats van een
persoonlijk voornaamw. des derden persoons,
de aanwijzende voornaamwoorden die, dezelve,
enz. tegebruiken,
bijvoorbeeld : de veldheer
viel in den slag ,
en toen de heelmeester hem
Wilde verbinden, kreeg hi' eenen kogel door het
hood ; alwaar hi' op den veldheer zoude slaan;
en daar hier eigenlijk de heelmeester bedoeld
wordt client men dus te zeggen : kreeg dezelve
eenen kogel, enz. In andere gevallen neemt men
de dubbelzinnigheid we door deze, gene, of
door de eerste, de laatste.
S. 75. Men laat hetgeslacht en den persoon
geheel onbepaald, en wordt alleenlijk bij den
derdenpersoon der werkwoorden gebruikt,
als : men speelt, men leest, enz. Men heeft het
mzj gezegd kan zoo wel beteekenen iemand,
slechts eenpersoon, heeft het mij gezegd, als
ook eenigen, velen, hebben het mij gezegd.
Men is het oorlogen moede.
76. Hierhij moet nog aangemerkt worden,
dat de verkorting van men tot m', welke zelfs
wel bij anders goede en gezag hebbende schrijvers, en vooral bij dichters, voorkomt, geheel
of te keuren is, dewijl eene verkorting,wanneer
diegebezigd ma worden , alleen omtrent
uitgangen, en geenszins omtrent een zakelijk
deel kanplaats hebben. Men schrijve derhalve
bij voorbeeld, altoos : dewill men ons verzekerde, en nimmer dewijl m' ons, enz.
S. 77. Iemand en niemand staan teen
g
elkander over. Met het eerste duiden wij eenen
enkelenpersoon aan, van wien wij niets anders
weten, dan dat het een mensch is : daar is
iemand • mijn'broeder, of iemand anders. Met
niemand sluiten wij iederen persoon nit : er
kwam niemand • nu zal niemand het gedaan
hebben.
5. 78. Hierbij valt nog aan te merken, dat
niemand (gelijk ook niets, nergens, nooit) even
als de vergrootende trap der bijvoegelijke
naamwoorden en bijwoorden, dan, en niet als,
achter zich heeft : ik heb het van niemand, dan
van hemgehoord. (1)
3. Bezittelzjke voornaamwoorden.
§. 79. De bezittelijke voornaamwoorden
staan merle, wanneer zij een zelfstandig naamwoord bij zich hebben, voor hetzelve, en nemen deszelfsgeslacht en getal aan, bij voorbeeld : de deugd brengt hare belooning met
zich • het misdrijf heeft altoos zzjne heillooze
gevolgen.

(1) De misstelling van als voor dan achter den
vergrootenden trap der bijvoegelijke naamwoorden,
gelijk ook achter niet, niets, niemand, geen, nergens,
nooit, anders, te reel, enz., is, onmiddellijk na de
komst van den Hertog van ALVA (1568) in gebruik
gekomen ; en, voor lien tijd zal men bezwaarlijk
eene enkeleplaats kunnen aantoonen, waar ale,
voor dan gebezigd wordt. Zie B. HULIDECOPER Proeve
van taal- en dichtkunde, D. I. bl. 292.

SPRAAKKUNST.
S. 80. Dat de bezittelijke voornaamwoorden
des derdenpersoons zoo wel het geslacht des
bezitters, als dal, der bezitting beteekenen, door
zijn voor het mannelijke en onzijdige, en haar
voor het vrouwelijke te bezigen, is D.1. S. 223,
reeds aangewezen. En, om deze reden, zegt
men ook van eenen koning zijnemajesteit, van
eene koningin hare majesteit, van eenen vorst
zOne hoogheid, en van eene vorstin hare hoogheid, enz.
5. 81. De bezittelijke voornaamwoorden worden even als depersoonlijke, op et geslacht
van denpersoon zelven, en niet op het woord,
waarmede depersoon aangeduid won't, betrekkelijk gemaakt , bij
voorbeeld : de min
(Cupido) schiet zijne (niet hare) pjlen.
t
Hel
meisje vigil en brak haar (niet zU n) been. .Het
wijf, ook het vrouwtje, geeft om hare (niet
ztjne) kinderen niet. Hierom zegt, of schrijft
men ook aan eenen vorst : uwe hoogheid heeft
degrenzen van zijn gebied steeds verder uitgezet • en aan eene vorstin : uwe hoogheid heeft
degrenzen van haar gebied, enz. (1)
S. 82. Twee en meer, met en zamengevoegde
zelfstandige naamwoorden van eenerlei geslacht
engetal kunnen met een enkel bezittelijk voornaamwoord volstaan, als : onze staat en rijkdons • hare lie de en trouw ; mijn goed en leven.
Doch ingeval het geslacht verschillend, of het
eene zelfstandige naamwoord enkelvoudig, en
het andere meervoudig is, moet het bezittelijke
voornaamwoord herhaald worden, als : zi,:in
rang, zijne eer en zijn leven •; hij prees Karen
tjver en hare verdere goede hoedanigheden.
s. 83. Het gebruik van een bezittelijk voornaamwoord, om daardoor de bezitting van het
voorgaande zelfstandige naamwoord, of den
tweeden naamval aan te duiden, ma g gerustelijk onder de taalfeilen gerekend worden, bij
voorbeeld : mijn varier zijn broeder ; nujne
moeder hare zuster; mine buurvrouw hare
dochter • de flood zijne mat is overal zigtbaar ;
voor : mijns vaders broeder ; miner moeder
zuster • de dochter van mine buurvrouw •; de
mat des doods,enz., dewijI de tweede naamval
alleen een duidelijk teeken der bezitting is.
S. 84. Wanneer haar den bezitter van eenig
ding gevraagd wordt, met den tweeden naamval wiens, of van wien, bij voorbeeld : wiens
of van wien is deze rok, of wiens rok is dit ?
clan antwoordt men, insgelijks met den tweeden
naamval : mijns broeders rok : of enkel van
mtjnen broeder. Of moet met een voornaamwoordgeantwoord worden, dan zegt men :
het is mtjn rok ; of bij verkorting : het is de
mine •; of nog korter : de mine. Doch op de
: wien behoort deze rok ? antwoordt men
vraag
met den derden naamval van eenpersoonlijk voornaamwoord, of van een zelfstandig
naamwoord : mij, hem, of mtjnen broeder.
(1) Zie Idea lingua Bel icy grammat. p. 99.
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s. 86.
Het een van de persoonlijke voornaamwoorden des derden persoons, s. 67
gezegd is, geldt ook hie ten aanzien van
de bezittelijke voornaamwoorden des derdenpersoons zijn, haat., hun. Deze zijn ook
betrekkelijk, namelijk op den handelenden persoon, op wien zij terug werken •, waarom zij
ook tot de wederkeerende voornaamwoorden
behooren.
S. 86. Doch, daar twee of meer zelfstandige
naarnwoorden in eene red e kasses voorkomen,
zoo zou het twijfelachtig kunnen wezen, op
welk van die het bezittelijke voornaamwoord
betrekkelijk moet gemaakt worden , en daarom
is het dikwerf noodzakelijk, in de plasts van
het bezittelijke voornaamwoord, den tweeden
naamval van het aanwijzende voornaamwoord,
deszelfs, of derzelver, te gebruiken.
s. 87.
En hierbij merke men aan, 1, dat
de handelendepersoon altoos een bezittelijk
voornaamwoord bij zich heeft, bij voorbeeld •:
de vlijtige landman bebouwt ztjnen akker •; hi'
is ztjn eigen heer •; Titius meldt zUnen vriend,
dat hi' ztjn huis verkocht heeft, namelijk het
huis van Titius. Richard stierf, en met hem
verloor de vorstin eenen man, die haar zijne
menigvuldige diensten bewezen had •; waar
zUne op den laatst handelenden persoon die
slaat.
5. 88. 2. Ook wordt het bezittelijke voornaamwoordgebezigd, schoon het niet op den
handelenden, maar op eenen anderen persoon
betrekking heeft, van wien gesproken wordt,
ingeval, namelijk, eenig verschil van geslacht
ofgetal plaats heeft, of, wanneer in den eersten
of tweedenpersoon gesproken wordt, waartoe
zijn, hun, of haar niet kan wederkeeren • om
welke reden ookgeene misvatting te vreezen
is. Zoo zegt men, bij voorbeeld : ik zag den
veldheer zijne krijgsknechten aanvoeren •; wij
hoorden Damon op ztjne iluit spelen. Hier zijn
ik en wij de handelende personen •, doch niemand kan het bezittelijke voornaamwoord des
derdenpersoons zijne op dezelve toe asses.
5. 89. 3. Zou het bezittelijke voornaamwoord eene misvatting kunnen veroorzaken,
dan wordt, in deplaats daarvan, deszelfs of
derzelver gebezigd, bij voorbeeld : hi j, die God
lief heeft, houdt deszelfs geboden •; waar zilne
tot hi' zou kunnen gebragt worden. Titius
meldt zijnen vriend, dat hi' deszelfs huis verkocht heeft, namelijk des vriends huis. Hij zag
den veldheer deszelfs krijgsknechten aanvoeren;
hij hoorde Damon op deszelfs fluit spelen (niet
zijne). De krzjgsoversten gavers den soldaten
vrtjheid, derzelver vrouwen mede te voeren,
(niet hunne). Mijn noon is ondergeschikt aan
zijnen meester, maar bestiert de gansche school,
in deszelfs afwezendheid.
s. 90. 4. Levenlooze din en hebben ook dikwerf, vooral in den verheven stijl, het aanwijzende voornaamwoord deszelfs, of derzelver,
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bij zich, bij voorbeeld : dat is een schoon huis;
wie is deszelfs bezitter, of de bezitter van hetzelve ? De omtrekken van eenig ding stellen ons
deszelfsgedaante voor oogen.
S. 91. De mijne, het mijne, de uwe, het uwe

worden ook, zonder betrekking op eenig naamwoord, als zelfstandig gebezigd, bij voorbeeld:
ik heb het mine gedaan, doe gij het uwe. Wij
gaven van het onze, zij van het hunne. Zoo ook
de mijnen, de uwen, de onzen, de haren, enz.,
in het meervoud, voor mijne, num, onze, hare,
aanhoorigen.

S. 98. Wanneer Brie din en aangeduid moeten worden, welke van elkander afliggen, dan
beteekent deze het naaste, die het middelste,
en gene het verst afgelegene, bij voorbeeld : ik
meen deze straat, niet die • van gene heb ik
zelfs nietgesproken. Zijn er meer dan drie, dan
worden zij door de eerste, de tweede, enz. aan-

geduid.
S. 99. Mt en dat, zijnde de onzijdige geslachten van deze en die , worden bij alle
geslachten en getallen gebezigd, als dit is de
vrouw, van welke ik u gesproken hob. Zdn dat

die ons wejsheid moeten leeren?
S. 92. Eindelijk worden de bezittelijke voor- de mannen ,
naamwoorden ook als bijwoorden gebruikt, en Ook achteraangeplaatst : is miln vriend niet
wat uw broeder is ?
blijven onverbogen, bij voorbeeld : nu is hi' juist dat ,
S. 100. Dikwerf wordt het voornaamwoord
mijn (de mijne), eindelijk is de bezitting uw.
Ook vooraan : zijn is de erfenis, uw is het die, dat, verkeerd, of overtollig gebruikt, bij
voorbeeld : zijne trouw die zal niet wankelen.
rzj,
k enz.
Uw huis dat zal verkocht worden. Somwijlen
4. Vragende voornaamwoorden.
echter kan zulks, om zekeren nadruk tegeven,
S. 95. Aangaande het gebruik van deze gevorderd worden, als : de onwaardige, welken
voornaamwoorden is het noodige reeds in het ik zoo vele weldaden bewezen heb, die is mijn
eerste deel gezegd. Te dezer plaatse merken verrader geworden !
S. 101. Even zoo verkeerd is het, een aanwij omtrent dezelve alleen dit nog aan, dat
men in denzelfden naamval moet antwoorden, wijzend voornaamwoord, als een bijwoord,
waarin gevraagd wordt, bij voorbeeld wie door het werkwoord van zijn zelfstandig naamheeft het ugezegd? hi'. Van wien is dit boek? woord te scheiden, als : de zaak is deze ; het
van mzj. Wien behoort dit huis? mijnen vriend. verhaal is dit, enz., in plaats van : dit is de
Wien zoektgij ? uwen broeder.
zaak ; het verhaal komt hierop neder, enz.
S. 102. Inplaats van de aanwijzende voorS. 94. Wijders dient ook opgemerkt te worden, dat in de plaats van de vragende voor- naamwoorden deze en die, gebruikt men ook
naamwoorden, in degebogene naamvallen, hier en daar, in de gebogene naamvallen • loch
dikwerf waar gebezigd wordt • doch alleenlijk, alleerdijk van zaken, en niet van personen,
wanneer men van zaken en niet vanpersonen sprekende, als : hiervan (van deze zaak)
spreekt,
bij voorbeeld : waarvan (van welke waagt hi' • daarvan (aan die zaak) gelooft
zaak) spreekt gij? Waarover (over welke zaak) kJ, enz.
zal men handelen? Maar niet : waarvoor houdt
S. 103. Degene en diegene worden op zich
9'a mij ? in plaats van : voor wien, voor welk zelven staande, of in betrekking tot een zelfeenen persoon houdt gij mij ? De dichters ech- standig naamwoord gebezigd, en moeten altoos
tergenieten ook hieromtrent meer vrijheid.
een betrekkelijk voornaamwoord achter zich
hebben, bij voorbeeld degene, die MU zijne
Aanwijzende voornaamwoorden.
vriendschap bewijst, en niet : die, degene mij
S. 93. Deze voornaamwoorden wizen onder- zijne vriendschap bewijst •; in welk geval degene
scheidene zaken aan, en worden zoo wel met betrekkelijk zoude zijn, dat het nimmer kan
een zelfstandig naarnwoord bij zich, als alleen wezen. Die even mogen het verantwoorden,
en op zich zelven staande, of in betrekking tot welke daarvan de oorzaak zzjn. Zoo ook hetgene dat, enz. (1) Hetgene, of hetgeen, voor
een zelfstandig naamwoord gebezigd.
S. 96. Deze en gene worden dikwerf zamen- hetgene dat, is reeds door het gebruik gewetgevoegd, om verscheidene onbepaalde dingen tigd : hetgene ik zeg is waarheid.
S. 104. Dezelve wordt alleen in betrekking
van eene soort aan te duiden, als : lay sprak
van dezezaken
en' ; hij bedient zich van tot een zelfstandig naamwoord gebezigd, Bezelfde ook bij een zelfstandig naamwoord gevoegd.
deze engene uitvlugten.
S. 97. Die worth insgelijks met een zelfstan- Het eerste ziet op lets, waarvan gesproken
dig naarnwoord gebezigd, als:: die vrouw is bij voorbeeld : ik vroeg naar den, hel(t„. me*
mine zuster •; en in betrekking tot een zelfstan- wees mif denzelein. Het laatste heeft meer
dig naamwoord wie heeft het gedaan? die, nadruk en duidt can dat niets anders bedoeld
hij staat daar. hat had ik niet gedacht. Hier wordt,Noij voorbeeld: ik heb heden denzelfden
is mijn brief,
inaftr dien uws breeders vied ik
niet. Ook walineer wie vooraf gaat: wie rzjk
mil worden, die valt in verzoeking • in welk
geval die ook kan verzwegen worden : wie rifle
wil worden valt- in verzoeking.

vreemdeling gezien, welken wij gisteren zagen.
Bet voorwerp wordt hier, door het woord denzelfden, zoo naauwkeurig bepaald en aangewe-,
(I) Zie Deel I., S.239.

SPRAAKKUNST.
zen, dat men zich daarbij terstond eenen
zekeren, wel bekenden vreemdeling voorstelt,
die maar alleen kangemeend wezen. Wilde
men bij den eersten volzin, ik heb denzelfden
vreemdeling gezien, afbreken, dan zou deze
uitdrukking volstrekt onverstaanbaar "n De
De
opmerkzaamheid is door het woord denzelfden
zoogespannen, dat men nog eene andere
uitdrukking meet verwachten, welke hetzelfde
voorwerp behouden, en van dies vreemdeling
de eene of andere bijzonderheid opgeven zal,
waardoor de bedoelde vreemdeling van alle
anderegenoegzaam onderscheiden wordt. (1)
S. 103. Dezelfde wordt ook zonder zelfstandig naamwoord bij zich gebruikt, als : hi'
is nog dezelfde, die hi' altoos was. Of met
verzwijging van het laatste : h i' is nog dezelfde.
Om de kracht van het eigene nog meer uit te
drukken, wordt er, somwijlen, even, of een,
voorgevoegd, als : hi' is nog even dezelfde •; ik
bedoel juist eene en dezelfde zaak.

6. Betrekkelijke voornaamwoorden.
S. 106. De betrekkelijke voornaamwoorden,
die eene uitdrukking naareen te voren genoemd
voorwerp terug voeren, komen met hetzelve
ingeslacht en getal overeen ; maar hangen, in
opzigt tot hunnen naamval, van de beheersching af, bij voorbeeld : gij zzjt de eerste, die
mij dit zegt •; de vorst, wiens flood betreurd
wordt • dit is de man, wien wij zoo veel te danken hebben • hij was de held, welken wij in het
leger zagen, enz.
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woord verwijderd is, dan wordt, am alle duisterheid te vermijden, het zelfstandige naamwoord herhaald, bij voorbeeld : ik bepaalde
hem eene tom, waardoor hij het huis en den
tuin van zijnen broeder mot koopen, welke
som hi' echter nag met honderd gulden kon
verhoogen, in geval, enz.

S. 111. Degebiedende wijs der werkwoorden duldt, in de Nederduitsche taal, geen
betrekkelijk voornaamwoord voor zich, maar
vordert een aanwijzend voornaamwoord achter
zich, bij voorbeeld: het staat in het vierde
hoofdstuk, welk zie, voor zie hetzelve. Hier is
eenep,
en welke neem, voor neem dezelve.
5. 112. Het betrekkelijke voornaamwoord
die wordt, doorgaans, achter de persoonlijke
voornaamwoordeng
evoegd, wanneer het in den
eersten naamval moet staan, als : hij, die mijn
vriend wil zijn, enz. Gee het ons, die daarvan
eengoed gebruik zullen maken. In de overige
naamvallen wordt weder liefst welke, of wie,
gebezigd, bij voorbeeld : zij, welken het gelukt
is, enz. Hi' wien ik dit gezegd heb. Ook met
een voorzetsel : hi' door wien gzj dit weet, enz.
Zzj, van welke ik dit gezegd heb, enz.
.113. Wanneer het betrekkelijke voornaamwoord die op wie slaat, dan kan het dikwerf
wegblijven, bij voorbeeld : wie van mijne lessen
vrucht wil trekkers, moet zich naarstiglijk oefenen. Somwijlen echter is die meer een aanwij-

zend, dan betrekkelijk voornaamwoord •; en in
datgeval ma het niet we elates worden,
als :•
wie met zijn lot tevreden is, die is de rijkste.

S. 107.
Gaan twee of meer zelfstandige De uitlating van die vindt alleen in den eersten
naamwoorden,
op welke het voornaamwoord naamvalplaats, niet in de overige naamvallen,
betrekking heeft, vooraf, dan staat het in het bij voorbeeld : wie naar mij vraagt, dien moet
meervoudige getal, als: wijsheid en deugd zzjn gtj mijne woning wijzen, niet: wie naar mij
het, welke onsgelukkig makers. Het is daarom vraagt moet gij mime woning wzjzen.
verkeerd in zulk eengeval, het betrekkelijke
S. 114. Het betrekkelijke voornaamwoord
voornaamwoord alleen op het laatste te laten wie wordtgemeenlijk in den tweeden en derden
slaan, bij voorbeeld : de stall en het dorp, het- naamval van het enkelvoudige getal, en in het
welk hi' verwoest heeft, voor Welke.
mannelijke geslacht, in de plaats van welke
§. 108. Wanneer eerie uitdrukking naar eene gebezigd, bij voorbeeld : hi' was de man, wiens
geheele rede terug gevoerd word t,dan wordt het vriend ik wilde wezen, wien ik zoo veel verbetrekkelijke voornaamwoord in het onzijdige schuldigd was, van wien ik zoo veel goeds ontgeslacht gebezigd : zij spraken over deugd en van en had.
godsvrucht, dat mij zeer aangenaam was. Die
S. 113. Is echter het voorwerp, waarop het
zaak heeft eenen slechten keergenomen, het- betrekkelijke voornaamwoord slaat, een zelfWelk ik wel gevreesd had.
standig naamwoord, dan wordt ook, wanneer
Welke, of dewelke, wordt, als het het van het onzijdige geslacht is, welk, of het§. 109.
eigenlij kste betrekkelijke voornaamwoord , welk, in plaats van wat gebezigd, als : het
meest in den deftigen stij,l het kortere die, dat goede , wat qij mji bewezen hebt, beter dat,of
ook voor een ander voornaamwoordgebezigd hetwelk, enz. Het huis dat, of hetwelk gij
wordt, in den gemeenzamen stijl gebruikt, als : gekocht hebt, nooit wat.
degelukzaligheid des tegenwoordigen en toekoS. 116. In de verbogene naamvallen wordt
menden levens, welke langs verschillende we en voor welke, even als bij de vragende voornaamgezocht wordt. Hij woont in het huts, dat zijn woorden, ook dikwerf waar gebezigd, doch
vadergebouwd heeft.
merle alleenlijk, wanneer men van zaken, en
§. 110.
Wanneer het betrekkelijke voor- niet vanpersonen spreekt, als : het geld, waarnaamwoord te ver van zijn zelfstandig naam - mede ik u betaald heb • de grond, waarop wzj
(1) Zie ook Deel 1., §.241.

staan • de gelegenheid, waarbij dit gebeurde •;
enz. Men zegt, of schrijft, derhalve kwalijk : de
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bode, waardoor ik tijding ontving • de vrouw,
waarvan ik mij verbond, enz., in plaats van :
de bode, door Wien "de vrouw, aan welke, enz.

Den dichteren echter wordt hier wederom
eenige vrijheid verleend.
E.

OVER DE WERKWOORDEN.

1. Over depersonên.

S. 117. Bij de vervoeging der Nederduitsche werkwoorden, worden de Brie personen
niet alleen van achteren, aan het einde des
werkwoords, aangeduid, maar ook van voren,
door de voornaamwoorden, welke daarom, in
den eersten en tweedenpersoon, niet weggelaten kunnen worden, maar wel in den derden
persoon, zoo dra de zaak, of de persoon zelf,
genoemd is, als : ik schrift, gij leest •; maar :
Jakob luistert • de klok slaat. Het persoonlijke
voornaamwoord in den eersten en tweeden
persoon te verzwijgen, ook dan, wanneer die
door een zelfstandig naamwoord aangeduid
wordt, is strijdig met den aard der Nederduitsche taal, bij voorbeeld : ondankbare man,
zijt oorzaak, dat mijn vaderland moet verlaten,
voor :gij zzjt oorzaak, dat ik mijn vaderland
moet verlaten. Zoo ook het in den schrijfstiji
zoogewone hebbe de eer, enz. „ verklare NJ
dezen, enz.; bekenne deugdelijk schuldig te
zijn, enz.; in plaats van : ik heb de eer, enz. •
ik verklaar bz:j dezen, enz. •; ik beken deugdelijk
schuldig te zijn, enz.

S. 118. Men houde het echter niet voor
eene weglating van het voornaamwoord , wanneer het, door een ter nadere verklaring tusschengevoegd zelfstandig naamwoord , van
zijn werkwoord gescheiden word t, als : ik,

soonlijke voornaamwoord weder noodzakelijk,
bij voorbeeld : doêt gij het teen den rand
ewer vrienden aan,
en wilt gijt da ik u daarin
helpe, enz. Hz)* onderneemt het , en vermoedelj
ik
zal hi' gelukkig slagen.
Dewijl de persoon, in de gebiedende
S. 121.

wiJs der werkwoorden, alleen de aangesprokenepersoon is, die juist door de onmiddellijke
aanspraak reeds genoeg bepaald wordt, zoo
behoeft dezepersoon geen voornaamwoord, als:
ga heen, en doe desgelijks •; zoekt, en gij zult
vinden. Intusschen kan en moet het voornaamwoordgebezigd worden, wanneer men den
persoon met nadruk wil aanduiden, of wanneer men den tweedenpersoon van eenen
anderen onderscheiden moet,
bij voorbeeld :
spreek gij in mine zaak •, help gij mij dezen
last dragen. Indien hi' het niet wil hebben,
neemgij het dan, enz.

S. 122. Wanneer een zelfstandig naamwoord
en een werkwoord, in het begin eener rede,
eene zaak in haargeheel voorstellen, dan behoeft, in derzelver bijzondere volgende deelen,
noch het naamwoord, noch het werkwoord
herhaald te worden, bij voorbeeld: ik verwacht
vier vrienden, twee uit Amsterdam, en twee
uit Gouda. Koridon en Thirsis hadden hun vee
bijeen gedreven, Thirsis zijne schapen, Korit es
don zijne geij.

.123. Dikwerf wordt een werkwoord, hetwelk op twee gedeelten eener rede betrekking
heeft, in een van beide verzwegen, bij voor,
gene de
beeld : deze verkiest de zeedienst
landdienst. Jakob sprak over zijne paarden,
Pieter over zijne koeijen. Den eenen behaagt
dit, en den anderen dat. Adz, dat hi' meer
deugd, zij minder geveinsdheid hadde !

ellendig mensch, hoop vergeefs op uitkomst.
GU, blijde hoop, hebt ntij verlaten. Is de tusschengestelde rede te lang, dan kan de herha-

2. Over degetallen, of het enkelvoud en meer-

ling van het persoonlijke voornaamwoord floodzakelijk zijn, als : gij, die u zoo zeer vergrepen,

S. 124. Een werkwoord staat altoos in hetzelfdegetal, waarin de persoon staat, op welken het betrekking heeft : het kind leert •; de
vogels zingen. Wanneer een werkwoord op
twee, of meer voorwerpen des derden persoons betrekking heeft
,
dan staat het in het
meervoud : de roos, de tulp en de hiacint zijn

die (tile wetten overtreden, en de menschheid
beleedigd hebt, gif zult de straf ldden.

S. 119. Wanneer twee en meer werkwoorden, in eene en dezelfde rede, tot eenen en
denzelfdenpersoon behooren, kan en moet het
voornaamwoord, wanneer het eensgebezigd is,
de volgende keeren verzwegen worden, b. v. :

voud der werkwoorden.

de schoonste bloemen.

S. 125. DikwijIs wordt insgelijks een werkwoord in het enkelvoudgebezigd, schoon hetzelve op twee naamwoorden betrekking heeft,
bij voorbeeld : daar was een man en eene
vrouw. Zelfs met een meervoudig naamwoord;
dock in ditgeval moet het enkelvoudige werkwoord voor het enkelvoudige naamwoord
ga n, als : daar was een man en twee
§. 120. Wanneer twee volzinnen door een y r uwen.
. 126. Ingeval echter de eigenschap, welke
voegwoord aan eIkander verbonden worden, en
het werkwoord onmiddellijk daarop volgt •; of as meer dan een voorwerp toegekend wordt,
dan staat het werkwoord in
wanneer de eerste volzin eenige lento
g heeft , onderscheiden is,
en het werkwoord van het voegwoord geschei- het enkelvoud, terwip het eenmaal verzwegen
den is, dan worth de herhaling van het per- wordt : twee benden soldaten, waarvan de eene

ik kwam en vond hem niet. Dewijl gijniets
verrigt, altoos ledig zijt, en immer langzaam
gaat, zoo zijt gij voor deze zaak niet geschikt.
De vreemdeling kwant ,
bezag de stad, en reisde
weder spoedig weg. 1k bentjd u uwe bekwaamheid niet, maar bewonder u, en poog u na te
streven.

SPRAAKKUNST.
in de stall, en de andere in de voorstad ligt, niet
liggen.

S. 127. Ook maakt de rekenkunst eene uiteval
zondering,
het
, daar in
zij dit g, dikwerf
enkelvoud bezigt : een en twee is drie •; zes en
drie is negen • drie maal vier is twaalf.

S. 128. Ook is het meervoud des werkwoords
k wanneer de meerderheid van
noodzakelij,
het voorwerp bedektelijk aangeduid wordt, bij
voorbeeld: er is meer dan een wijsgeer geweest,
die dit beweerd hebben • alwaar meer dan eene
erheid beteekent. Ook wanneer het in
meerd
het enkelvoud staande voorwerp der rede verschillende soorten en betrekkingen aanduidt,
als : de ware en de valsche zelfliefde Icomen
daarin overeen, enz. • alwaar het tweederlei
bijvoegelijke naamwoord ware en valsche toont,
dat de naam van het voorwerp eenmaal verzwegen is geworden. Of wanneer het voorwerp
der recle, schoon in het enkelvoud uitgedrukt,
echter eene meerderheid van personen aanduidt, als : het meeste deel der Griekenplegen
hunne kinderen in de schilderkunst le doen
onderwijzen. Doch dit laatste is thans weinig

in gebruik, maar kan somwijlen, in eenen
verhevenen, of dichterlijken stiji voegelijk gebezigd worden.
.129. Nog
is er eene oude, dikwerf te
onregt gewraakte, en door kiesche schrijvers
menigmaal als eene fraaiheid gebezigde spreekwijs,welke hier in aanmerking komt, namelijk,
daar is er, voor : daar zijn er • dear is er,
die zeggen, die meenen, enz. (1)
S. 130. Wanneer onderscheidenepersonen
bij een werkwoord gevoegd worden, dan geldt
de eerste persoon boven den tweeden, en de
tweede boven den derden , dat is, komt de
eerste er on met.den tweeden, of derden, of
met beide voor, dan staat het werkwoord in
den eerstenpersoon van het meervoud, als :
gij en ik, of ik en gij — hzj en ik, of ik en hi j,
weten dat niet • ik, gij en hzj weten dat niet.
Maar is de eenepersoon de tweede, en de
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3. Over de tzjden der werkwoorden,
S. 132. Hoe naauwkeurig de tijden onzer
werkwoorden bepaald zij,
n worth echter de
eene dikwerf voor den anderengenomen. Zoo
gebruikt men den tegenwoordigen tijd, in
plaats van den volmaakt verledenen : gij hoort
dan, dat ik mij daartoe niet laat dwingen,
voor :gij hebt dan gehoord, enz. Zoo ook, in
plaats van den toekomenden tijd : ik Mona
na eenige dagen, terug. Wet doet gij morgen?
voor : ik zal na eenige dagett ierug koznen.
Wat zultgij morgen doen? Somwijlen worth

ook de toekomende tijd voor den tegenwoordigen gebezigd : ik hoop, hij zal reeds daar zijn.
S. 133. Bijzonderlijk pleegt men, in levendie verhalen, om eene gebeurde zaak den
toehoorder als tegenwoordig voor te stellen,
den tegenwoordigen tijd, in plaats van den
onvolmaakt verledenen tijd, te gebruiken, als :
gisteren rijd ik van huis, en zie, daar staat
iemand, lien ik voor eenen bedelear aanzie, op
den weg • ik reik hem eene aalmoes toe, enz.

Intusschen behoort deze manier van zich uit te
drukken, deels tot de vertrouwelijke spreektaal
desgemeenen 'evens, deels tot den dichterlijken stijl.
. 134. Het is een algemeene, en in alle
talengeldende regel, dat eene rede in denzelfden tijd moet voortgezet worden, waarin zij
begonnen is, bij voorbeld : ik deed alles, wat
in mijit vermogen was, niet geweest is. Maar,
wel : ik heb allesgedaan, wat in mijn vermog
en geweest is. Om diezelfde reden moet ook
het antwoord op eene vraag in denzelfden tijd
van de vraag staan : zijt gij reeds in Parijs
geweest ? fa, ik ben daar geweest.

4. Over de wijzen der werkwoorden.
S. 135. Wordt eene zaak als stellig, of zeker
voorgesteld, dan staat het werkwoord in de
aantoonende wijs, als : ik schrzjf, schreef; wij
hebben gelezen, zullen lezen • zal hi' lezen?

ndere de derde , dan staat het werkwoord in enz. Wordt eene zaak echter niet als stellig, of
a
den tweedenpersoon van het meervoud : gij volkomen zeker voorgesteld, dan wordt de aans gebruikt
, Welke derhalve na alle
en hij, of hi' en gij, zult dat niet gewaar voegende wij
werkwoorden en voegwoorden moet gesteld
warden.
S. 131. Somwijlen is het gevoegelijkst, het worden, die een nog onzeker of twijfelachtig
meervoudige voornaamwoord vooraan te plaat- g evol g aanduiden. (1 )
S. 136. Dat de aanvoegende wijs der werksen, bij voorbeeld : ik en gzj, wij weten dat
niet • wi j, uw broeder en ik, hebben u lang woorden niet van de daar voorgeplaatste
gezocht. Wanneer het werkwoord vooraan voegwoorden , maar wel van den twijfelachtistaat, pleegt men het, in het gemeene leven, gen inhoud der gansche rede afhangt (2), blijkt
ook wel naar het naast bij zijnde voornaam- daaruit, dat zij, ten minste eenige, zoo dra
woord te vervoegen : dat moet hi' en zijn eene zaak als zeker voorgesteld wordt, weder
broeder weten, beter : dat moeten zij , htj en de aantoonende wijs vereischen.Met de aanvoezijn broeder, weten.

(1) Zie dit in het breede behandeld door B. Hui'deco er Proeven, D. II., N. 325. en N ery . •; D. III.,
bl. 4, en very.; A. Kluit op Hoogstratens geslachtlijst, M. 343.

gende wijs : wanneer hij, voor lien tijd, slechts
eengedeelte betale, zal ik van mijne verdere
(1) Zie over de woorden, welke hiertoe hehooren,
D. 1., S. 297 en very.
(2) D. 1., S. MO.
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vorderingen afzien, Al kwame hi' nu, zou het het enkelvoud kan gebezigd worden, als: het
reeds to laat zijn. 1k vrees, dat zijne vrouw slapen is noodzakeltjk voor de gezondheid •; lang
reeds overleden zij. Iii' stond, als of hi' door slapen is nadeelig • veel wtjn drinken is voor
den bliksem getroffen ware. Met de aantoonende de gezondheid schadelijk.
wijs : wanneer gij terug gekomen zijt, ver- •S. 141. Wij hebben over de deelwoorden,
wacht ik eenen brief van u. Al lijd ik gebrek, als tot de onbepaalde wijs der werkwoorden
wil ik echter niet om ondersteuning vragen. behoorende, in het eerste deel (1) reeds in het
1k zie, dat hi' komt. De spiegel herinnert mij, breede gehandeld •; ter dezer plaatse, zullen wij
dal het tijd is, ernstig to worden. Schoon ik nog deze en gene aanmerking mededeelen, zoo
het niet zeker weet, geloof in echter, dat het wel ten aanzien van de bedrijvende, als lijdende, of verledene deelwoorden.
zoo is, enz.

S. 137. De onvolmaakte tijd der aanvoegende S. 142. De bedrijvende deelwoorden, van
wijs duidt niet iets aan, dat verieden, maar dat werkwoorden afgeleid, welke eenen naamval
onzeker, deels tegenwoordig, deels toekomstig beheerschen, kunnen dien naamval bij zich
is: hi' tvenschte, dat zij zijne zuster niet ware. hebben, als : de alles verkwikkende zon •; de
Vat hij het maar Bede I Intusschen wachte men vrucht dragende aarde •; de ons troostende
zich van den verledenen tijd der aanvoegende vrienden; de zich zelvenbehagende dwaas, enz.

wijs, in lasts van den tegenwoordigen tijd der De verledene deelwoorden, welke zoo wel eene
aantoonende wijs, to gebruiken, bij voorbeeld : bedrijvende als lijdende beteekenis hebben,
als zij eens wiste, datwij van Naar spraken, worden somwijlen ook in eenen bedrijvenden
zin gebezigd, als : de ingebeelde zieke, of die
beter spreken.
.13$. De volmaakt verledene tijd der aan- zich inbeeldt ziek to zijn •; uitgediende soldaten,
voegende wijs beteekent eene gebeurde zaak, die uitgediend hebben •; een Godvergeten, eerals onzeker, bij voorbeeld : ik twijfel, of hi' vergeten mensch, die God vergeten heeft, enz.
daaraan niet to weinig moeite besteed hebbe. S. 143. Nog moeten wij hier gewag maken
De meer clan volmaakt verledene tijd der aan- van het gebruik der deelwoorden in zekere, bij
voegende wijs daarentegen duidt aan, dat iets ons thans ook gewone spreekwijs,bestaande uit

geschied zou zijn, wanneer eerie andere moge- een zelfstandig naamwoord, of voornaamwoord,
lijke voorwaarde ware vervuld geworden : hij en een deelwoord, welke als buiten verband
ware een beroemd man geworden, hadde hi' met de overige rede, en op zich zelven staan,
bij voorbeeld : dit afgedaan zijnde, ging men
langer geleefd.
S. 159. De gebiedende wijs client niet alleen, tot andere taken over •; de koning gestorven
om te gebieden en to verbieden, als : geef mij zijnde, verkoos men eenen anderen, enz. •;
mijnen hoed •; stilt uwen tijd niet met beuzelin- terwijI sommigen beweren, dat hier eigenlijk
gen; maar ook, om op to wekken, to vermanen, niet de eerste maar de zesde, of, gelijk wij het
aan to spreken, en zelfs om to bidden, bij voor- thans noemen, de derde naamval moet plaats
beeld : volg mijnen raad, en gij zult u daarbtj hebben, en men derhalve behoort to zeggen :
wel bevinden • zorg, dat uwe lief de nimmerver- den koning gestorven zijnde, enz. • waarvan
flaauwe • geef ons heden ons dagelijksch brood, echter het tegendeel hieruit blijkt, dat men niet
enz. Men bedient zich ook dikwerf van de zegt : hem gesproken hebbende, maar wet : hij
gebiedende wijs, om een mogelijk geval ver- gesproken hebbende, zal ik be inners enz.
kort uit to drukken : wees zonder vriend, hoe Doch, daar deze gansche spreekwijs uit eene
veel verliest uw leven I dat is, wanneer gij verkeerde navolging van het gebruik der
Latijnen schijnt gesproten to zijn, zoo behoort
zonder vriend zijt.
S. 140. De onbepaalde wijs der werkwoor- men dezelve, in ooze taal, zoo veel mogelijk
den ste p eene handeling, zonder bepaling van te vermijden, en bij omschrijving zich dus uit
eenen persoon, voor, en grenst onmiddellijk to drukken : toendit afgedaan was, ging men
aan de zelfstandige naamwoorden. Men ge- tot andere zaken over •; nadat hi j, nadat de koning
hruikt dezelve, niet alleen om de onzelfstan- gestorven was, verkoos men eenen anderen •; als
dige eigenschap van zulke werkwoorden, welke hij gesproken heeft, zal ik be g inners enz. (2)
slechts eene algemeene beteekenis hebben, in
hasrgeheel voor to stellen, bij voorbeeld : tic
(1) S. 289. en very.
wilgaan •; ik zal schrtjven •; ik moet la then
2 Hierover is onder de Taalkenners altoos zeer
(doch hiervan straks nader) • maar ook als een verschillend gedacht. Hij, die het een over den zoo
zelfstandig naamwoord, en wel met, en zonder genoemden ablativus (of nominativus) absolutus gelidwoord. Zonder lidwoord, in welk geval zij schreven is, wil lezen, zie L. Ten Kate Aanleiding
alleen als het onderwerp der rede, en gevolge- D. I., bl. 381, en op Hoofts Waarnemingen, bl. 99 en
D. III., bl. 317 en verlijk slechts in den eersten naamval, kan gebruikt 110. • Huijdecopers Proeve, D.
•; Nieuwe Bijdragen, II., bl. 341-372, en
worden, als : zich vlijtig oefenen is ter verkrzj- volgens
oper en de beide Broeder5
de Brieven van B. Huijdec
ging van wetenschap noodzakelljk. Met een lid- Mattheus en Justus van Leeuwaarden, voor en teen
g
woord, of ook met een bijwoord, of zelfstandig den ablativus absolutus, in de werken van de Maatnaamwoord, in welkgeval zij echter alleen in schappij der Nederl. Letterkunde, D. I.
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6. Over de hulpwoorden.

S. 144. Wanneer verscheidene, bij elkander
gevoegde werkwoorden, die in eenerlei betrekking staan, een en hetzelfde hulpwoord vereischen, dan bekleedt eende plaats van alien,
welke, om de lastige herhaling van een en
hetzelfde woord tevermijden, verzwegen worden : din en welke ik noch gezien, noch
gehoord, noch gelezen heb. 1k heb gezien, dat
eenigen daardoor getroffen , anderen geleerd
stiltgeworden. De gevallen, waarin vele bij

elkander komende huipwoorden eenen wanklank, en eene onaangename verienging der
rede veroorzaken, laten zich, bij een weinig
smaak en oefening, ligtelijk vermijden : een
bewijs, hoe zeer hi' er zich moet hebben aan
gelegen laten zijn, hare lie de te verdienen,
beter : een bewijs, hoe zeer hij er zieh aan gele en liet zijn, enz.

.145. Men vermijde het zoo dikwerf voorkomende, loch verkeerde gebruik van het verdubbelde hulpwoord hebben, bij voorbeeld
•:
ik heb het hemgesegd gehad; zij hebben met
haargesproken gehad, voor : lie heb het hem
gezegd •; ztj hebben met haar gesproken. Hiertoe

echter moeten niet betrekkelijk gemaakt worden de spreekwijzen, ontleend van het werkwoord hebben, in den zin van bezitten, als : ik
hebgeld ledig liggen gehad •; voor verpligt ziin:
ik heb heden veel te schrtjven gehad ; zoo ook
in te doen hebben, voor vertier hebben, werk
hebben : ik hebgisteren veel te doengehad ;
hetwelk ook
zekerlijk
kan beteekenen•: ik heb
gisteren veel moeten doen •; loch de zin moet
uit den zamenhang opgemaakt worden.
6. Over de verbinding van het eene werkwoord met het andere.

§. 146. De verbinding van het eene werkwoord met het anderegeschiedt, of door middel
van voegwoorden, als: hij verhaalde het mij, en
vertrok weder • of door twee werkwoorden
waarvan het eene het andere nader be salt
onmiddellijk bij elkander te plaatsen ; welk
laatste hier alleenlijk in aanmerking komt. En
daartoe bedient men zich, in onze taal, of van
het deelwoord, of vane onbepaalde wijs met
en zonder het voorvoegsel te.
S. 147. De delwoorden kunnen, even alsalle
bijwoorden , met een werkwoord verbonden
worden, bij voorbeeld : ik vowel Item werkende
degenoegens des levens ztjn onder de stervelingen spaarzaamuitgedeeld. Ook wordt, na het
werkwoord komen, de aard van het komen,

door middel van eenverieden of lijdend deelwoord, uitgedrukt, als : hi' kwam gereden,geloo en •; daar komt hi' aangereden, enz,
S. 148. Het veriedene deelwoord wordt ook
met andere werkwoorden verbonden, als met
gaan in verloren aan •; met willen hebben, bij
voorbeeld : ik wit hem niet besot hebben, hij
SPRAA KK.
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wil het betaald hebben, dat is • ik wit niet, dat
men hem bespotte •; hij wit, dat het hem betaald

tvorde.
5. 149. Sommige werkwoorden hebben de
onbepaaide wijs achter zich zonder, andere
met het woordje te. Met de onbepaalde wijs
zonder te worden verbonden, 1. die werkwoorden, welke slechts eene algemeene omstandigherd van iedere handeling aanduiden, terror
de handelingzelve in de onbepaalde wijs uitgedrukt wordt. Deze zijn: durven, kunnen, laten,
mogen, moeten, zullen, willen, als : ik durf
niet spreken; hi' kan niet loo en •; lets laten
vallen • wat ma g dat beduiden ? ik moet vertrekken • het salgeschieden •; dat wil zeggen

2. eenige andere, waarbij de volgende onbepaalde wijs de lasts van een zelfstandig naamwoord bekleedt. Deze zijn voelen, helpen, hooren, leeren, zien, noemen en heeten,
• ik
als:
noel mijn hart kloppen •; iemand helpen arbeiden • a hoor hem roe en •; hi' leert lesen ; ook
voor onderwijzen : nood leert bidden ; ik zie
hem komen • dat poem ik slapen
•; dal heet ik
schrijven, (maar voor bevelen genomen, heeft
het de onbepaalde wijs met te achter zich) enz.
S. 150. Zoo ook blijven, met de onbepaalde

wijs van zulke werkwoorden, welke eenen toestand beteekenen, als: hay zitten,
blijft
enz. ;•
gaan,orn het oogrnerk daarvan aan te duiden
gaan zien, enz.; en in de gemeenzame verkeering : gaan eten, aan melken, gaan zitten,
gaan schrtjven, enz. •; komen, in de beteekenis
van eerie nadering, of een wezenlijk komen van
de eeneplaats naar de andere : ik kom morgen
bij u eten, enz.; vinden, am daarmede de wijs
aan te duiden, waarop men iets
• lk vond
vindt:
hem bij zijnen broeder zitten,•;enz.
waarvoor
echter ook hetbedrijvende deelwoord gebruikt
word t.
',. 151. Diegene dezer werkwoorden, welke
bedrijvend zijn, en den vierden naamval bij

zich hebben, veroorzaken hier dikwerf dubbelzinnigheid, dewiji de onbepaaide wijs zoo wel
bedrijvend als lijdend kan verstaan \Norden, bij
voorbeeld : ik hoor hem roe en hetwelk zoo
wel kan beteekenen : ik hoor, dat hij roept, ais:•
ik hoor, dat hi' geroepen
wordt• : ik zag hem
slaan, dat is, ik zag, dat hi' sloeg, of ik zag,
dat hij geslagen wend •; ik heb hem zien schilderen, ik heb gezien, dat hi' schilderde, of ik
hebgezien, dat hi' geschilderd,werd, enz. Wanneer nu zulk eene dubbelzinnigheid te vreeZen
is, dan moet men dezelve, door eerie omschrijving, trachten to vermijden.
5. 152. Achter andere werkwoorden volgt de
onbepaalde wijs met te, wanneer dezelve een
voorwerp der handeling aanduidt , als : h i
begeert u te spreken •; het belieft mij niet, dat to
doen ; het behage u, mij te hooren •; ik hoop,
wensch, verlang, u to zien •; ik denk (ben voornemens), u morgen te betalen •; het begint le
regenen • ik heet, beveel, gelast u, te komen •
10
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hi' tracht,betjvert zich, tvetenschap te verkrijgen •; ik gewen mzj, vroeg op te staan •; gewoon,
bereid, gereed, verpligt, schuldig zzjn, iets te
doen; hij weet te leven •; ik ben voornemens, verbind mij, dat uit te werken • zie (tracht) mij te
helpen •; gij bidt Arai' het u te even •; zij dreigen, zich te wrelcen •; vermaan hem, to gehoorzamen • hi' schaamt zich te komen •; ik stond
hem toe, te vertrekken • hi'j vertrouwt zich niet
toe, het te zeggen •; hi' gelooft, te moeten volharden • verhindert ons, to spreken • hij
verbond mzj, het te zeggen •; ik beloof u te volgen • ik vergat te drinken • zij zit to sinners •
hi' lit te slapen, te sterven •; kwant te
overtUden •; hi' plagt sterk te spelen •; ik stond
te wachten; ook : ik stond gereed ( was gereed )
te vertrekken, enz.

S. 133. Insgelijks met het verledene deelwoord, zoo wel in den lijdenden als bedrijvenden vorm •; bij voorbeeld : hi' scheen door den
slaap overmeesterd te zijn • het smertte hem,
zich overtroffen te zien • hi'j meent,
beweert het
gezien te hebben •; hi' bekende, het gedaan te
hebben, enz. •; welke bewoordingen met dat kunnen opgelost worden, als : het scheen, dat hi'
door den slaap overmeesterd was • het smertte
hem, dat hi:' zich overtroffen zag • hi' beweerde,
dat hi" het gedaan had, enz.
S. 154. Hiertoe behooren ook ons zijn en
hebben, om daarmede eene mogelijkheid, of

noodzakelijkheid te drukken. Eene mogelijkheid hier is jets nieuws te zien!; daaraan
is niet te denken • bij hem is niets te verdienen;
hi' is daar altoos te vinden, kan daar altoos ge-

vonden worden, enz. Eene noodzakelijkheid :
eris nog veel te betalen •; ik heb nog wat te doen,

ik moet nog wat doen.
155. Om het oogmerk, of de beweegreden
der han-deling nailer te doen blijken, wordt
het woordje om daarbij geplaatst; bij voorbeeld:
ik kom, om u te spreken, om bij u te blijven •;
wij leven niet, om te eten, maar wij eten , om
te leven • breek bier af, om niet wijdloopig
te worden. Inzonderheid, wanneer het doel der
handeling de aanvang der rede is, als alleen
om te zien ben ik hiergekomen.
. 136. Ook volt de onbepaaide wijs met
te op het woord zonder, en op verscheidene
bijvoegelijke naamwoorden, als : h i is vertrokken, zonder afscheid te nemen • ik ben begeerig te hooren, wat er van de zaak zij • hi' is
set waardig met Naar te verkeeren.
n

S. 157. Insgelijks wordt de onbepaalde wijs
met te gebezigd, wanneer dezelve het onderp der rede is, bij:voorbeeld aan het roer
wer
van staat te zitten, is ieders zaak niet •; God te
di
is de eerste pligt. Zoo ook, wanneer men
d
de rede omkeert : hetis ieders zaak niet aan het
roer van stoat te zitten • de eerste pligt is God
te dienen.

158. Men wachte zich intusschen, van de
onbepaalde wijs der werkwoorden overtollig te

gebruiken •; bij voorbeeld : men had het kor
ter te
zt:i , voor : men had het korter
n getvenscht
gewenscht • hi' is in staat,iets daartoe te kunnen
bijdragen •; hij is verpligt, dit le moeten doen,
enz., voor : h i' is in staat, iets daartoe bij to
drag en •; hi-' is verpligt, dit te doen, dewiji in
staat te zijn en kuniten, verpligt ztjn en moeten hetzelfde zeggen.
.159. Die werkwoorden welke de onbepaalde
.
wijs zonder te achter zich hebben, behouden,
in den volmaakt- en meer dan volmaakt verledenen tijd, de gedaante der onbepaaide wijs,
als : ik heb hem helpen dragen; wij hebben hem
doen lagchen; gij hadt toch kunnenantwoorden;
ik heb het hem laten schriiven • hi' heeft het
niet mogen zeggen •; ik heb het op den grond
vinden liggen; tai' is blijven steken; ik had willen komen • wij hebben moeten betalen; heeft
teeren lezen; ik heb voelen loo en •; ik heb hooren
zingen; ik heb zien vallen, enz.

S.160. Die werkwoorden daarentegen, welke
de onbepaalde wijs met te achter zich hebben,
worden in den volmaakt- en meer-dan volmaakt
verledenen tijd, op de gewone wijze vervoegd,
als : hi.1 heeft begeerd mtj te spreken, niet :
hi' heeft ?raj begeeren to spreken •; ik heb
getracht, wetenschap to verkrijgen, niet : ik
heb wetenschap trachten to verkriken. Zoo
ook : ik hadgehoopt, gewenscht, verlangd u te
zien • hij heeft zich bezjverd, rijk te worden •;
hit heeft gezocht, zich to verontschuldigen • ik
hadgemeend, u eene dienst te doen, enz.
Hiervan, echter, zijn uitgezonderd staan, ti en
zitten, van werken hetgebruik wit, dat zij, op

dezelfde wijs, als de werkwoorden, welke de
onbepaalde wijs zonder to achter zich hebben,
vervoegd worden • bij voorbeeld : ik heb staan
wachten • hi' heeft liggen slapen •; zij harden
zitten schrijven. En hiervan is komen, voor
gebeuren, onderscheiden, door te achter zich
te nemen, als : hi' is komen te overlijden.

7. flerbinding van een werkwoord met een
zelfstandig naamwoord.
S. 161.

Een zelfstandig naamwoord kan, op

tweederlei wijs, met een werkwoord verbonden
worden, of als het voorwerp der rede, gevolgelijk als het beheerschende deel, of als het
onderwerp der rede, gevolgelijk als het beheerscht wordende deel.
S. 162.

Wanneer een zelfstandig naamwoord

het voorwerp der rede is, dan beheerscht hetzelve bet werkwoord, dat is, dan moet het
werkwoord zich, ingetal en persoon, naar het
zelfstandige naamwoord schikken, (1) als : 'an
leest • de klokken slaan • gij manners, hebt het
gezegd. Geschiedtde
de beheersching in de onbepaalde wijs, dan bekomt dezelve de woord'es te, om te, of in sommige gevallen van, voor
zich • het zelfstandige naamwoord moo als
(1) Zic §.124.
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voorwerp, of als onderwerp der rede voorkomen • bij voorbeeld : ik had hetgenoegen, u te
ontntoeten • heb ik hetgeluk, u wel te zien ? hij•
had de eer, de eerste le zijn ; gij hebt vrijheid,
te vertrekken, of ont te vertrekken; het was zijn
•
oogmerk, teOok
komen.
• sprak
met van : hij
met eene wonderbare kracht van zeggen ; dat
is trant van schrtjven, enz. Somwijlen wordt

deze on be
wijs voor het naamwoord•
geplaatst, en dan dus verbogen : zeggenskracht,
schrzjvenslust, barensnood, enz.
S. 163. Van meer belang is het, wanneer het
zelfstandige naamwoord, door het werkwoord
beheerscht, deze belie ersching door verbuiging
van het zelfstandige naamwoord, en waar die
niet toereikende is, door behulp van voorzetselen, uitgedrukt wordt.
. 164. Aileen die naamwoorden, welke door
een bedrijvend werkwoord in den vierden
naamvalgeplaatst worden , kunnen bij een
lijdend werkwoord in den eersten naamval
staan. Wanneer men, hij voorbeeid, zegt • uw
vader zoekt u, dan is u het voorwerp der bewerking van het bedrijvende werkwoord zoeken,
of de vierde naamval; en bij gevolg kan hetzelve ook, bij een lijdend werkwoord, in den
eersten naamval staan, dewiji het altoos het
lijdende, of bewerkt wordende voorwerp blijft,
als :gij wordt gezocht van uwen vader. Wijders:•
men roept u • men noemt mi j •; en daarom ook :•
gij wordt geroepen •; ik word genoemd.

S. 163. Uit het boven aangevoerde blijkt, dat
het eene misstelling is, wanneer men die voorwerpen, op welke het bedrijvende werkwoord
niet onmiddellijk, maar als door eenen omweg,
werkt, in den lijdenden vorm den eersten naamval doet aannemen, dewip de persoon, welke
door een bedrijvend werkwoord, bij voorbeeld,
in den derden naamvalgeplaatst wordt, in den
lijdenden vorm nimmer de eerste naamval kan
worden, bij voorbeeld : iemand boodschappen,
te kennengeven, dat, enz,, alwaar iemand niet
de vierde, maar de derde naamval is ; waarom
wij niet kunnen zeggen : ik word geboodschapt,
te kennen gegeven, enz. •; maar
alleen• : mij
tvordtgeboodschapt, te kennen gegeven, enz.
terwip mij wederom de derde naamval is, even
als iemand.
§. 166. Ten aanzienvan het werkwoord leeren, voor onderwijzen, hebben sommigen, dock
zondergrond, beweerd, dat hetzelve, even als
bij de Latijnen, twee vierde naamvallen beheerscht,wanneer
en dat,
men zegt•: iemand de
aardrzjkskunde leeren, iemandzoo wet als cardrtjkskunde in den vierden naamval staat. Doch
het tegendeel hiervan is blijkbaar genoeg, dewiji
men, in den lijdendea vorm, niet kan zeggen
•:
ik word de aardrijkskunde geleerd, maar wel,
en alleen : mij wordt de aardnjkskundegeleerd.
En derhalve staan mij en iemand beide in den
derden naamval • hetwelk, boven dien, nog
daaruit blijkt, dat men, in plaats van den der-
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den naamval, ook het voorzetsel aan kan bezigen : aan iemand lets leeren. Doch die werkwoorden, welke in den bedrijvenden vorm twee
vierde naamvallen bij zich hebben, vorderen,
in den lijdenden vont', ook twee eerste naamvallen, als •; men noemt hens vader, bij gevolg
ook : hij wordt vadergenoemd, enz.
S. 167. Behalve deze hebben nog eenige
andere werkwoorden twee eerste naarnvallen
bij zich. Deze zijn, voornamelijk, zifri, worden,
blijven , heeten en schijnen, bij voorbeeld :
Salomo was een koning •; hij blip alt een
kind • Frederik heet de regtvaardige ; tar schijnt
een eerlijk man.

• 168. Wanneer een zelfstandig naamwoord,
in den eersten naamval staande, door middel
van het woordje als met een ander naamwoord
vergeleken, of daardoor nailer verklaard worth,
dan staan beiden in den eersten naamval, bij
voorbeeld : hzj bloeit als eene roos ; ztj leven als
broeders ; wii willen als vrienden handelen
hr j sneuvelde als een held, enz. ; alwaar dit als
niet mag we elates worden, naardien zij leven broeders, hi' sneuvelde held, enz., gebrekkig en onverstaanbaar zoude wezen.
S. 169. Bij de wederkeerige werkwoorden
is het dikwerf twijfelachtig, of he naamwoord,
dat als voor zich heeft, in den eersten, of in
den vierden naamval, moet staan. Men zegt,
bij voorbeeld : hty gedraagt zich als een held,
en ook : hrj gedraagt zich als eenen held, schoon
de eerste'
her den voorrang schijnt te
verdienen, dewip het zoo veel is ais hij gedraagt zich zoo als een held zich gedraagt. En
dit blijkt nader bij de onpersoonlijke wed
keerige werkwoorden, alwaar het zelfstandige
naamwoord insgetijks het voornaamwoord volgt,
bij,l voorbeeld, het beta
u, als eenen vader,
die zzjne kinderen lief heeft,
enz.•; alwaar als
een vader, in den eersten naamval, op het
onbepaalde het zoude slaan, waarmede het intusschen niets te don heeft.
S. 170. Sommige werkwoorden hebhen, in
het Nederduitsch, ook eenen tweeden naamval
bij zich. Oudtijds was het gebruik van dozen
naamval bij de w erkwoorden zeergemeen ; en
degevailen, waarin dit nog plaats heeft, zijn
overblijfsels van dit gebruik, hetwelk misschien,
voor hetgrootste gedeelte, eene navolging van
het latijn is •; waarom men hieromtrent ook
geene bepaaide regels kan opgeven •; terwip de
meeste der hiertoe behoorendegevallen uit
hetgebruik mete!) gekend worden.
S. 171. Somwijien worden nog eenige werkwoorden met den tweeden naamval gebezigd,
bij voorbeeld, gedenken : gedenk onzer, enz.
Zoo ook eenige wederkeerige werkwoorden,
terwiji het voornaamwoord zich in den'
den naamval staat • bij voorbeeld, zich ont
men : ontferrn u onzer • erbarmen : ik zal ntij
ewer erbarmen • schamen • ik schaant mil
mijner bekentenis niet.

lnsgelijks met het werk-
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woord zijn, als : voornemens zifn, enz. Doch
tegenwoordig worden 'deze werkwoorden
meestal, met voorzetselen gebruikt, als : aan
iemand gedenken; zich over iemand ontfermen,
erbarmen • zich over iets schamen, enz.
6. 172. De tweede naamvallen : des avonds,
des morgens, donderdags, allerwegen, mUns
bedunkens, grootstendeels, blootshoofds, goedsmoeds, eensklaps, onverrigter zake, enz., met
werkwoorden voorkomende
als : des nachts
,
slapen •; des morgens opstaan; dat voldoet eenigtins • donderdags op de refs gaan • allerwegen
vervolgd worden, enz. schijnen meer op zich

zelven slaande bijwoorden,dan wel van de werkwoorden afhangende tweede naamvallen to zijn.
.173. Vele werkwoorden hebben den derden
naamval bij zich • en deze kan zoo wel bij
bedrijvende, als bij onzijdige werkwoorden
staan. Zie hier eenige voorbeelden van bedrijvende werkwoorden met eenen derden naamval, welke dan gemeenlijk eenen vierden bij
zich hebhen, waartoe de werking van het
werkwoord zich onmiddellijk uitstrekt, als •
iemand iets onthouden, ontzeggen, ontnemen,
onttrekken, weigeren, afvorderen, afnemen,
afkoopen, afhandig maken, afraden, afslaan,
aanbevelen, aanbieden, ten kwade, ten goede
duiden, aankondigen, brengen, berigten, betalen, borgen, verhalen, geven, beloven, vertrouwen, toestaan, klagen, leveren • iemand
bet brood uit den mond stelen, en honderd an-

S. 176. Om to weten, een naamwoord als
hetpersoonlijke, of als het lijdende voorwerp
moet beschouwd worden, gevolgelijk, of het
in den derden of vierden naamval moet staan,
behoeft men degansche red e slechts in den
lijdenden vorm to verplaatsen. Wordt daar de
derde naamval vereischt,
dan moet dezelve ook
in den bedrijvenden vorm plaats hebben. Men
zegt, bij voorbeeld mij wordt berigt, dat, enz.;
dit wordt mil geantwoord •; hem wordt het
hood afgeslagen •; erhalve ook : iemand iets
d
berigten, antwoorden • iemand het hoofd afslaan, enz. • waar iemand de derde, en iets,
of het hoofd, de vierde naamval is.

S. 177. Alle bedrijvende werkwoorden vorderen eigenlijk den vierden naamval, als het
lijdende voorwerp, of datgeen, het zij persoon of zaak, waartoe het werkwoord zich onmiddellijk uitstrekt, en welke vierde naamval,
in den lijdenden vorm ,
altoos de eerste wordt :
ik zocht u • ik zag hem; zij vonden eenen schat
de storm vernielde mine woning • en in den
lijdenden vorm : gij werdt gezocht •; hij werd
gezien, enz. Hiertoe behoort ook het werkwoord laten, met de onbepaalde wijs van een
ander werkwoord bij zich, laat mij schreijen •;
laat hem loo en •; laat ons gaan, enz., niet laat
ik, laat hi' laten wi j. (1) Zij lieten hem gaan •
ook met den vierden naamval der zaak laat
hem uwe ware meening niet begrUpen •; waar

echter de tweede vierde naamval van de onbepaalde wijs des werkwoords afhangt.
S. 178. Daar de meeste wederkeerige werkwoorden ware bedrijvende werkwoorden zijn,
welker werking tot den werkenden persoon
vallen hem nit • wien behoort dit ? het bekwam terug gevoerd worth, zoo moet het wederkeehem kwalzjk • het staat mij voor •; dat is mij in ri ce voornaamwoord hier ook in den vierden
degedachten gekomen •; bleef mij eenvriend; naamval staan : ik begin mij • ik schaam mil
dat geviel hem • iemand gelzjken, nuttig, ge- ik verheug mij • ik verveel mi f. Maar, daarentrouw, gevaarlijk zijn • hens geschiedt onregt ; tegen, ik herinner nizj;ik vertrouw het mij toe;
mij zijn reeds twee p garden afgestorven •; dat waar mij de derde naarnval is, omdat zich iets
is mij to hoog • het wordt mz:j tot eenen last •; het herinneren, en iemand iets toevertrouwen den
hoofd draait, en het hart klopt mij • en vele vierden naamval der zaak en den derden des
anderen meer. Ook wanneer zij eenen vierden persoons vorderen. Zoo ook bij vele on pernaamval der zaak bij zich hebben, als : dat soonlijke werkwoorden, in zoo ver zij eene
zal hem het levenkosten, enz. En bij vele dezer bedrijvende beteekenis hebben : het bevreemdt
voorbeelden kan ook aan voor den derden mij • het betreft u • het berouwt mij • het vernaamval gebezigd worden, als : aan wien be- wondert mij • het verdriet mij • het walgt
hoort dit? enz.
naz:j, enz.
S. 173. Bij sommige werkwoorden, Welke
• 179. Insgelijks vele onzijdige werkwoorhet persoonlijke voorwerp in den derden, en den, wanneer zij een bedrijf aanduiden, hethet lijdende in den vierden naamval vorderen, welk onmiddellijk op een ander voorwerp
laat zich hetpersoonlijke voorwerp ook in den overgaat, als : zich eenen bogchel la then •;
vierden naarnval plaatsen • doch als dan moet
het lijdende voorwerp een voorzetsel bij zich
(1) L. Ten Kate heeftgesteld , dat laat ik gaan,
hebben, als : hoe zeer benz:jd ik uuwe bedaard- laten tvij gaan, enz. zoo veel is als dat ik ga, dat
hid van geest waar u de derde, bedaardheid wij gaan ; maar dat laatmij gaan, laat ons gaan, enz.
de vierde naamval is • maar : hoe zeer benijd beteekent laat toe, dat ik ga, dat wij gaan ; doch de
kundige Nanninga heeft bewezen, dat men, het zij
ik u, we ens uwe bedaardheid van geest aar
verzoekende, het zij aansporende , of toelatende,
u in den vierden naamval staat. Zoo zegt men altoos moet zeggen : laat m?j, teat ons, enz. Zie do
ook : ik verzeker het u en : ik verzeker
Werken van de Maatschappij der Nederlandsche
daarvan.
letterkunde,
I. , bl. 57 en very.
deren meer.
S. 174. I)at vele onzijdige werkwoorden
eenen derden naamval bij zich hebben, blijkt
nit de volgende voorbeelden, als: de haren
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bloed zweeten • lets niet kunnen gewennen ; 1 het laatste het telwoord, somwijlen, een vooreenen weg gaan, dat is, op eenen we •; de trap- zetsel ontvangt, en verbuiging ondergaat. Met
pen op en af loo en. Zoo ook eenige on per- het woord uur: het is twee, drie, vier uren,
soonlijke, als : het sneeuwt groote vlokken; het enz. • hetwelk bij uitlating gezegd wordt, en
hagelt heele steenen. Men vermijde echter, zoo zoo veel beteekent als : het is zoo laat, dat de

bij onzijdige als bedrijvende werkwoorden
zulke vierde naamvallen, die de oorspronkelike beteekenis van het werkwoord herhalen,
als : een goed leven leven ; den dood sterven •
eenen stria strijden, enz. Behalve, wanneer
het zelfstandige naamwoord eene bijzondere
wijs te kennen geeft •; zoo zegt men, bij voorbeeld, zeer wel : eenen naluurlijken, eenengeweldigen dood sterven • eenen bitteren drank
drinken • eenen goeden stria strtjden. Ook
worden de uitdrukkingen : zijnen gang gaan,
ztjnen slag slaan, een schrift schrtjven door het

gebruik gewettigd.
S. 180. Eenige bedrijvende werkwoorden
hebben twee naamwoorden in den vierden
naamval bij zich;als twee verschillende namen
van eene en dezelfde zaak, of, waarvan het
eene naamwoord ter nadere verklaring en
be paling van het andere strekt : ik noon
hem mzynen varier • hi' heet (noemt) ntly zzjnen
vriend • ik heb hem pieter gedoopt (bij den doop
Teter genoemd); welke werkwoorden dan, in
P
den lijdenden vorm,
twee eerste naamvallen
vorderen.
S. 181. De bepaling van tijd wordt door den
vierden naamval uitgedrukt, en wel, 1. op de
vraag wanneer? Hi' keerde den zesden dag na
het overldden zijner zuster tern •; 2. op de
vraag hoe lang ? Ik heb reeds den ganschen dag
naar ugewacht; het kind lee de maar zes
maanden • 3. op de vraag hoe dikwerf? Ik zie
hem alle dagen
,
alle uren , enz. Zoo ook de

grootte, breedte, zwaarte, waarde en prijs van
eenig ding, als : hij is eenen duim gegroeid •
het kost eenengulden •; het weegt een pond, enz.
Ook in verscheidene anderegevallen wordt de
vierde naamvalgevorderd •; dock dan hangt
dezelve van de voorzetselen af. Zie Deel I, bij
de VOORZETSELEN.
F. OVER DE TELWOORDEN.
S. 182, Schoon de telwoorden, evenals de
bijvoegelijke naamwoorden , gemeenIijk voor
hunne zelfstandige naamwoorden geplaatst worden, als: honderd guldens • drie dagen, enz.,
zijn er echter eenige gevallen, waarin de telwoorden achteraan komen, als : in het jaar een
duizend acht honderd en vier. Zoo ook bij de
g
ewone wijs van plaatsen in een boek aan te
halen, als : boek1, hoofdstuk 5, vers 2, enz. • in
welkgeval de getallen Iiefst met cijferletteren,
en niet met woorden uitgedrukt worden.
S. 183. De urengetallen hebben dit bijzonders, dat het woord uur, of bij dezelve gevoegd,
of daaronder verstaan wordt • terwijl, in het
eerstegeval, het meervoudige uren een werkwoord in het enkelvoud bij zich heeft •; en in

klok twee, drie uren slaat, ofgeslagen heeft.
Zoo ook : hij kwam na drie, voor vier uren, en
vertrok weder om vijf uren , ook te vi'f uren,
dat is, hij kwam, nadat de kiok drie uren geslag
en had, enz. Zonder het woord uur : het slaat
drie • de kiok sloeg half zes, enz. Zoo ook : hij
kwam voor vtjven,
en bleef tot na zessen.

5. 184. Ook worden de telwoorden, hetzij
bepaalde of onbepaalde, met de daarbij gevoegde
zelfstandige naamwoorden, op tweederlei wijs,
verbonden, I. door middel van de voorzetsels
van, utt, of onder, als : een van de zeven • twee
van ons • velen nit dit gezelschap ; eenigen
onder u • een van beiden, enz. • 2. door middel
van den tweeden naamval, als: een der dieven;
vier der in woneren • eenigen uwer vrienden ;
de eerste der benoentden; velen onzer bekenden.

S. 185. In het algemeen tdulden de telwoordengeen lidwoord bij zich •; echter zijn er gevallen, waarin dit kan en moetplaats hebben,
bij voorbeeld : geef mij de lien guldens, dat
is, die voor u liggen, of van welke wij gesproken hebben • om dezelve, daardoor, van alle
overige tier guldens te onderscheiden. Zoo
ook:•
de eene was naauwelijks bij mij, of de twee
anderen kwamen ook.

S. 186. Het is natuurlijk, dat het zelfstandige naamwoord, waarbij een meervoudig telwoord staat, mede in het meervoudige getal
gesteld worde, bij voorbeeld : dertien brooden
•;
honderd en drie kazen, enz. Het gebruik echter heeft hier eene uitzondering gemaakt, en
wil, wanneer het getal een hover honderd of
duizend is, dat het zelfstandige naamwoord in
bet enkelvoud sta, als : honderd en een persoon;
drie honderd en eene pen • duizend en een
day • vier duizend en een jaar, Nu.; welke
gezegden bij uitlating gesteld worden, voor vier
duizend jaren en een jaar, enz.

S. 187. Mater), sommen engewigten kunnen, of als verdeeld, of als vereenigd beschouwd
worden. In het eerstegeval staan zij natuurlijk in het meervoud, wanneer het daarbij gevoegde telwoord meer dan een is. In het andere
geval staan zij in het enkeIvoud, schoon het
daarbij gevoegde telwoord meervoudig is. Zoo
zeggen wij, bij voorbeeld : vier lasten tarw,
wanneer namelijk iedere last op zich zelf is, en
afzonderlijk aangewezen wordt. Maar maakt
deze zelfdehoeveelheid tarw eenenenkelen vergaderden hoop uit, dan wordt zij in het enkelvoudige getal uitgedrukt,
men en
zegt• : vier
last tarw • daar is (niet daar zij n) vier last
tarty . (1)
. 188. Zoo zegt men ook : daar zijn honderd
(I) Zie L. Ten Kate,
Aanleiding , enz. D. I. bi. 396.
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guldens, wanneer men honderd enkele guldens
bedoelt • maar wanneer men slechts op de hoeveelheid vangeld ziet, en de waarde van honderdguldens in andere geldstukken toetelt •; ja
zelfs, wanneer het toegetelde geld in enkele
guldens bestaat, en men alleen de verzameling
van hetgeld, de som, en niet de bijzondere
munt bedoelt,
dan ze s t men : daar is honderd
gulden. Hetzelfde heeft plaats ten aanzien van
gewigten, bij voorbeeld: tien ponden koffij,
wanneer iederpond afzonderlijk gewogen en
gepakt is •; maar : een baaltje koffij van honderd pond. (1)
S. 189. Omtrent het woord beide moet aang
emerkt worden, dat, wanneer twee tezamen
genomene din en als een geheel beschouwd
worden, men hetzelve in het enkelvoudige
getal gebruikt, als : ik zeide mijnen geneesheer, dat ik sterk gezweet en wel geslapen
had ; beide is goed , antwoordde hz:j. Dit
echter heeft alleen danplaats, wanneer
van zaken, en niet vanpersonen gesproken wordt ; en wel van zulke zaken, welke
als eengeheel beschouwd kunnen worden.
Men zegt, bij voorbeeld, van twee boeken,
niet : beide bevalt mu j • maar : beide bevallen mij.
S. 190. Over het gebruik van het algemeene
telwoord al, alle, is, in het eerste Deel, S. 337.
en very ., reeds het een en ander gezegd. Hier
moet nog aangemerkt worden, dat het dikwerf
dient, om den zin van het woord, waarbij
hetgevoegd is, te versterken, bij voorbeeld :
ik heb daar toe alle reden • ik zeg het u met
alien ernst • ik heb alle achting voor hem •;
wzy hebben met alle vlijt daaraan gearbeid. En
moet, het tegendeel van alle, in dezen zin,
uitgedrukt worden, dan plaatst men het voorzetsel buiten voor hetzelve, als : buiten alien
limy/set • hi' is buiten alle verdenking, enz.
S. 191. Wij hebben boven (S. 127) reeds te
kennengegeven, dat de telwoorden, in sommig
, als ware bijwoorden
schouwd
e gevallen
be
worden, onverbogen blijven, en een enkelvoudig werkwoord bij zich hebben, als : drie maal
drie is negen, enz. Alles, daarentegen, heeft
een werkwoord in het meervoud bijh,
zic
wanneer het volgende zelfstandige naamwoord
meervoudig is, bij voorbeeld : dat alley ztjn
onschuldige vermaken, enz.
zijnde de tweede naamval
S. 192.
Alter
,
van het meervoud, bij den overtreffenden trap
der bijvoegelijke naamwoorden geplaatst, is
zoo veel als van alien. De allerbeste, de alleygrootste is derhalve de beste, de grootste van
alien. Doch hierbij dient aangemerkt te worden, dat wel van tweepersonen, of zaken, een
de beste, de grootste, enz., maar niet de aller-

(I) Zie als boven. Een edel onderscheid ,
zegt
» Ten Kate, hetwelk in geene andere taal voorhann den is. ^

beste, allergrootste, enz., kan wezen. Wanneer
wij alter bij den overtreffenden trap gebruiken, dan moeten vele personen, of zaken (ten
n van welke alien
minste drie), voorhanden zij,
een de beste, grootste, enz., en dus de alterbeste, allergrootste is. (1 )
S. 193. De telwoorden, met het woord half,
halve, zamengesteld, hebben, schoon zij altoos
meer dan een aanduiden, een zelfstandig naamwoord in het enkelvoudige getal bij zich, als :
anderhalf, derdhalf jaar • in vierdhalven
dag,
enz.
G. OVER DE BIJWOORDEN.
. '194. Daar de bijwoorden, eigenlijk, tot
de werkwoorden, en niet onmiddellijk tot de
zelfstandige naamwoorden behooren, zoo is
het verkeerd, daar een bijwoord te gebruiken,
waar de zin der rede een bijvoegelijk naamwoord bij het zelfstandige naamwoord vorBert. Men kan, bij voorbeeld, wel zeggen :
hij heeft den mond vol — den zak , de
hand vol, omdat het bijwoord vol eigenlijk
op het werkwoord hebben slaat •; maar
niet : hi' heeft de wan en rood, in plaats van
hi' heeft roode wan en dewijl rood hier eigenlijk tot wangen, en niet tot het werkwoord hebben behoort.
5. 193. Ook kan, in sommige gevallen, het
bijwoord zoo wel tot het lijdende voorwerp, als
tot het werkwoord betrekkelijk gemaakt worden : zoo zegt men ook, bij voorbeeld : hi' beschrift? hem eenvoudig, waarbij het denkbeeld
eener eenvoudige beschrijving natuurlijk verwekt wordt • loch daar het bijwoord her ook
op het lijdende voorwerp betrekkelijk gemaakt
kan worden, en hierdoor derhalve dubbelzinnigheid zou kunnen ontstaan, zoo neemt men,
wanneer het bijwoord eenvoudig n iet op beschrijven, maar op hem moet toegepast worden,
deze dubbelzinnigheid, door eene nadere bepaling, weg, en men zegt : hi' beschrejit hem
als eenvoudig, of als eenen eenvoudigen man.
.196. De bijwoorden staan altoosdaar, waar
hunne werking vereischt worth, en wel gemeenlijk voor bet woord, waarop zij betrekking
hebben, als : het is een altoos werkzaam man,
niet : het is altoos een werkzaam man. Het is
ons nietgeoorloofd, dit te doen, beteekent lets
dit niet te
antlers dan : het is onsgeoorloofd,
doen.
S. 197. Een bijwoord wordt, even als ten
aanzien van de bijvoegelijlie naamwoorden
plaats heeft (2), of als in betrekking tot zekere
werking alleen gebezigd, bij voorbeeld : hi'
spreekt bevallig • hi' zingt verrukkelljk •; of de
wijs van werken wordt tusschen twee din en
verdeeld, en wel in gelijke, of ongelijke maat.

(1) Zie Huijdecoper Proeve, D. I. bl. 202-204.
(2)Zie S. 57 en 58.

SPRAAKKUNST.
Het eerstegeschiedt door de woordjes zoo en
als, bij voorbeeld gij schrijft zoo fraai als hij.
Het andere heeftplaats, wanneer aan de eene
zaak zekere werking in eene grootere of mindere maat, toegekend
wordt,
•
dan aan
de andere,
hetwelk door den vergrootenden trap des bijwoords met dan geschiedt, als : zij zingt lie
lijker dan hi j.
S. 198.
Wordt de eene zaak , ten aanzien
dezerwerking, boven alle overige zaken van
dezelfde soort verheven, dangeschiedt dit door
middel van den overtreffenden trap, met ten
en op het, als : ik heb het hem ten ernstigste,
ten nadrukkelijkste aanbevolen, ten sterkstezegd •; ook op het ertactigste, op het nadrukkelijkste •; of zonder voorzetsel: zij zin het beste.
S. 199.
Dikwerf moet de beteekenis van een
bijwoord, of als bijwoord gebezigd bijvoegelijk
naamwoord, door een werkwoord volledig gemaakt en verklaardworden en dit geschiedt
door deonbepaalde wijs met te, awn te ; en
wel bij zulke bijwoorden, die eene mogelijkheid,
ligtheid, moeijelijkheid, noodzakelijkheid, pligtmatigheid, begeerte, enz. aanduiden,
•
als : mogelijk te doen; lit te raden ; zwaar, moeijelljk,
te zeggen •; hard te bijten ; verpligt te geven •
bereid te volgen •; begeerig te zien, enz., ook
begeerig om te zien, enz. Goed, ligt, kwaad,
slecht, moeijelijk, gemakkelijk, enz. vergenoegen zich, in zekeregevallen, met de onbepaalde
wijs, zonder te, als : gij hebt goed, lit zeggen,
het is hiergoed wonen, slecht zitten, moetjelijk
gaan, gemakkelijk liggen, enz.
S. 200. Het woord zonder , als bijwoord
g
ebezigd, heeft, om de kortheid, dikwerf de
onbepaalde wijs der werkwoorden met te bij
zich, als : zijkon daarvan niet spreken, zonder
te schretjen, dat is, zonder dat zij schreide.
Kon hi' zich zoo hooren beschuldigen, zonder
te antwoorden ? 1k sprak met hem, zonder te
weten, wie hij was, dat is, zonder dat ik
wist, enz.
5. 201. Wanneer eene ontkenning plaats
heeft, welke in hetwerkwoord reeds opgesloten
ligt, ma dezelve niet herhaald worden, bij
voorbeeld : hi' ontkende, het niet gedaan te
hebben, of dat hij het niet gedaan had, voor :
hij ontkende het gedaan to hebben, of dat hr het
gedaan had. Zelfs, wanneer de ontkenning niet
zoo duidelijk is, als : wacht u, het niet te zeggen, voor : wacht u, het to zeggen.
S. 202. Wanneer een werkwoord eene ontkenning behelst, ofwanneer eene ontkenning
in hetzelve opgesloten ligt, en de volgende
daartoe behoorende uitdrukking insgelijks
ontkennend is, dan heeft eerie dubbele onkennir4, als eerie soort van toestemming en
bevestiging, plaats, bij voorbeeld : dat belet
niet, dal hi' het echter niet zou gezegd hebben •;
daar was niemand, die niet hartelijk lachte,
enz. Somwijlen strekt niet, om de bevestigende
uitdrukking te versterken, als •: hoe gelukkig
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zouden zij niet geleefd hebben wat heb ik van
hem niet algehoord enz. Maar dikwerf wordt
het overtollig en geheel verkeerd gebezigd, als:•
ach, hoe koud ben in niet enz. (1)
H.

OVER DE VOORZETSELEN.

S. 203.
Daar bij de, in het eerste .Deel, gegevene beschrijving van den aard en de beheer.
sching der voorzetselen het meeste en noodzakelijkste gezegd is, zoo maken , wij hier nog
slechts de volgende aanmerkingen. Wanneer
twee of meer zelfstandige naamwoorden, welke
of in hetgeheel niet, of alleen door en en of
verbonden zijn, een en hetzelfde voorzetsel
bij zich hebben,dan kan hetzelve bij red
zelfstandig naamwoord herhaald, of slechts
eenmaalgebezigd worden, bij voorbeeld : door
list, bedrog en verraad, of : door list, door
bedrog en door verraad.
S. 204.
Wanneer iets met zekeren nadruk
gezegd, en verscheidene dingen als opgeteld en
aangewezen worden, dan kan de herhaling
van het voorzetsel noodzakelijk worden, bij
voorbeeld : over uwe, over hare, en over mijne
eigene zaak heb ik gesproken •; op u en op uwen
broeder zal hetgetvroken worden. Zijn de zelf-•
standige naarnwoorden door deels, het zty,
noch, niet alleen, of andere voegwoorden, verbonden, dan wordt de herhaling volstrekt gevorderd, als : het is hetzelfile, of het door u, of
door hemgeschiede •; hi' is noch met goedheid,
noel), met hardheid te regeren ; niet alleen rootmaar ook voor haar, heb ik gesproken, enz.
S. 205. Wanneer twee voorzetsels onmiddellijk op elkander volgen, dan wordt daardoor
eene onduidelijkheid en onaangename hardheld veroorzaakt, als •: met van inlet doortrokkenepennen kan men niet goed schrijven,
beter : metpennen welke van inlet doortrolden
zljn, enz. Zij werd door met bloed bevlekte
handen aangegrepen, beter zij werd door nog
met bloed bevlekte, of : doorztjne ; ook : door
die, met bloed bevlekte handen aangegrepen.
(I) Voorheenplagt men ook in onze, even als in
de Grieksche en Fransche taal, overal, behalve bij
de onbepaalde wijs der werkwoorden en de deelwoorden, twee ontkennende'
te bezgen, om
daarmede te sterker teontkennen. Zoo zeide men,
bij voorbeeld, met ons ontkennend en, voor het
oude ne, dat is niet : hij en kan, of hij ne kan, voor
hi] kan niet •; en dat is nog aanwezig in ons ten zij,
ten ware, eigenlijk 't en zij, 't en ware, voor : het en
zij, het en ware, dat is : indien het niet indien
het niet ware. Maar men zeide ook haj en kan niet, ik
en weet niet • of: hi' ne kan niet, ik ne weet niet. Van
welk en, voor ne, in den zin van niet, Hooft, Vondel,
en anderen zich dikwerf bediend hebben. Zoo lezen
wij ook, in opzigt tot de dubbele ontkenning, bij
Vondel, (Virgil., bl. 423) :
dewijl hij nergens niet
Den Schutter van den schicht , melt zijnen
hock ziet.
Doch dit wordt door het tegenwoordige gebruik
niet voorgestaan.
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206. Sommige voorzetselen worden altoos
.
achteraan zelfstandige naamwoorden, persoonlijke voornaamwoorden, bijwoorden, en andere
voorzetselen gevoegd, als ha lve:: gewetenshalve,
vriendschapshalve •; wee : ambtswege, pligtstvege. Zoo ook waart, of waarts, dat eene
beweging naar eene plaats beteekent, als : stadwaarts, dat is naar de stall •, landwaarts, nederwaarls, oostwaarts, opwaarts, mijwaarts, enz.
Ten as nzien van het voorzetsel te
S. 207.
moeten wij nog aanmerken, dat hetzelve bij
sommige zelfstandige naamwoorden gevoegd
wordt, welke, op zich zelven, of met een bijvoegelijk naamwoord, daardoor eene soort van
bijwoorden worden,
bijvoorbeeld, te moede :
hoe was hi' te moede? Blijd, droef to moede
zijn, enz. Het eertijds gebruikelijke te vrede
heeft reedsgeheel de natuur van een bijvoegelijk naamwoord aangenomen, waarom het voorzetsel met het zellstandige naamwoord vereenigd, en het woord tevrede, of liever tevreden,
clientgeschreven te worden ; derhalve een
tevreden mensch, niet: een te vrede mensch,
dewip dit te vrede zelfs de gedaante van een
bijvoegelijk naamwoord niet heeft, zoo ook
ontevreden, niet on te vrede, noch te onvrede.
Zie ook D. 1., 5. 58 in de aanteekening.
I. OVER DE VOEGVVOORDEN.

S. 208. Over den aard der voegwoorden, en
over de wijs, waarop, door middel van dezelve, de eene rede aan de andere, en derzelver
leden aan elkander verbonden worden, is in
het eerste Peel reeds gesproken. In opzigt tot
het nerd gebruik en de plaatsing van dezeive,
komt het volgende nog in aanmerking.
.209. Wanneer de verbindende en uitsluitende voegwoorden en, ook, noch, of, maar, enz.
tusschen twee naamwoorden gebezigd worden,
dan moeten deze al in naamval, doch niet
in getal en geslacht, overeenkomen, als : ik
vond daar mijnen broeder en zijnen oudsten
zoon • dat is hun en ons gebeurd •; de flood verschoont zoo min den koning als den bedelaar ;
ik hebnoch hem, noch haar gezien •; ik gaf het
den rader en zijnen kinderen •; ik zag het kind
en zzjne moeder schreijen •; ikhoorde eenen vernuftigen , doch tevens nederigen , redenaar
spreken.
.210. Worden twee of meer werkwoorden,
door middel van de voegwoorden, met elkander
verbonden, dan worden de hulpwoorden hebben,
zijn. zullen en worden, doorgaans slechts eens
gebezigd, als : ik heb verzocht, gebeden en
gesmeekt ; hzj zal schelden, razen en tieren •;
gij zult gehaat, gevloekt, gelasterd en vervolgd
worden. Somwijlen echter, en wel, wanneer
de zin zekeren nadruk vereischt, wordt het
hulpwoord herhaald, bij voorbeeld : gij hebt
mij beloofd, gij zoudt mij schrtjven, gij zoudt
mil boeken zenden, en gzj zoudt zelfs bij ntij
komen.

§. 211. Sommige voegwoorden staan altoos
voor den zin, of voor de woorden, tot welke zij
behooren, als : dat, en, of, want, opdat, wanneer, dewijl, enz., bij voorbeeld : ik zeg, dat
hij zal komen; ik sprak van tt en van hem; hi,
zal het wel doen, want hi' heeft het beloofd, enz.
Andere kunnen ook in het midden en achteraan
geplaatst worden, als : ook, toch, echter, derhalve, insgelijks, dan, voor derhalve, enz., bij
voorbeeld : hij komt, en zij komt ook •; ztj zal
het tool', doen, en : ei, doe het Loch • het zou
echtergeschied zijn, en : het geschiedde echter;
w i zullen insgeltjks komen, en : zij kwamen
insgelij,
ks enz.
S. 212. Men zegt doorgaans, dat deze of gene
voegwoorden de aantoonende of aanvoegende
wijs der werkwoorden beheerschen •, doch dat
deze gelling eenen grond in het geheel heeft,
is bl. 71, S. 136, en in het eerste Deel, bl.
46. S. 300 reeds :aangemerkt, alwaar wij tey ensgezien hebben, dat de wijs, waarin een
werkwoordgeplaatst moet worden, alleen van
de zekerheid of twijfelachtigheid des voorstels
afhangt.
S. 213. Onaangezien de wijs der werkwoorden niet door de voegwoorden beheerscht
wordt,
zijn vele voegwoorden echter van dien
aard, dat zij de aanvoegende wijs nimmer achter zich ontvangen, terwijI andere deze vorderen. Tot de eerste soort behooren want, omdat , dewzjl , vermits , naardien , weshalve,
waarom, alzoo, zoo dat, zoo dra als, en meer
anderen, welke voor geene onzekere voorstellen
passen, als : want wij kwamen to laat, omdatde
dag voorbij was •; dewijl de avond viel •; vermits ik hetgeld reeds ontvangen heb •; naardien
deze man mijn vriend is •; weshalve ik daarop
staat maak • waarom hij zich op die zaak
ifterig toelegt • alzoo de tijd reeds verloopen
was • zoo dat ik maar wil zeggen • zoo dra als
mzyn broeder gêkomen is, enz. Tot de laatste
soort behooren opdat, ten einde, mits, en ten
my • waarvan de twee eersten een oogmerk
aanduiden , welks bereiking altijd eenigzins
onzeker is • en de twee laatsten, voorwaardelijk
zijnde, het voorstel, waarbij zij gevoegd worden, eenigzins twijfelachtig maken, bij voorbeeld : ik zal hem helpen, opdat lay zijn billijk
oogmerk moge bereiken •; de landman wenscht
naar regen, ten einde zijn akker bevochtigd en
vruchtbaar worde • ik wil hem gaarne afwachten, mils hij niet voor morgen kome •; indien gij
niet tevreden zijt, ten zij ik uwe laatste vraag
beantwoorde, zoo weetdan, enz. (1)
K.

OVER DE TUSSCHENWERPSELS.

5. 214. Be tusschenwerpsels drukken slechts
enkelegewaarwordingen uit , en behooren
derhalve niet, dan in eenen zeer ruimen zin,
tot de eigenlijke woorden. En daar alleen klare
(1) Zie verder 5. 156.
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voorstellingen onder elkauder kunnen verbonden worden, en enkelegewaarwordingen voor
zulk eerie verbinding niet vatbaar zijn zoo
kunnen ook de tusschenwerpsels , eigenlijk
noch iets beheerschen, noch van eenig ander
woord beheerscht warden. Zij komen echter
werkelijk met naamvallen voor ; doch deze
worden niet door de tusschenwerpsels, maar
alleen door de betrekking bepaald, waarin men
zich de zaken of personen voorstelt, bij welke
zij geplaatst
worden, als : ach, ik ellendige!^ o !
welk eengeluk ! wel hem , die het pad der
deugd betreedt ! wee u, indien gij tegen uw
geweten handelt !

5. 215. De tusschenwerpsels moeten , in
eerie rede, daar staan, waar degewaarworin en der ziele aangeduid moeten worden.
Meestal echter worden zij aan het begin eerier
uitdrukking seplaatst, om de gewaarwording,
welke, bij het een men zeggen wil, gevoeld
wordt, vooraf to kennen to geven, als : ach !
hoe klopt mij het hart!! ha ! vind ik it hier ?
wee u, zoo gij dit doet!! Maar ook in het midden, en aan het einde, bij voorbeeld : ik heb
veel geleden, ach, zeer veel ! ben ik dan, helaas,
voor het ongeluk geschapen? Alles is nu voor
mij verloren, ach ! wat zal ik zeggen, helaas !

TWEEDE HOOFDSTUK.
OVER DE ORDE, WAARIN DE WOORDEN IN
EENE REDE OP ELKANDER VOLGEN.

1. Over de schikking der tvoorden.
S. 216. Wanneer wij spreken, dan drukken
wij onze gewaarwordingen en voorstellingen
door woorden hoorbaar uit, en ons oogmerk
daarmede is, die zelfdegewaarwordingen en
voorstellingen bij anderen to verwekken. Intusschen kan het niet onverschillig zijn, hoe en
waar wij onze woorden plaatsen, maar zij moeten, in eerie behoorlijke orde, op elkander volgen, en tot zinsneden en volzinnen bij elkandergevoegd worden, zoo als het einde, waartoe wij spreken, vordert.
;. 217. De schikking der woorden in eene
rede hangt van de schikking der voorstellingen
en begrippen af. De nederduitsche taal heeft
tot eenegrondstelling aangenomen, dat men,
in de rangschikking zijner voorstellingen, van
het minder bepaalde tot het bepaaldere rnoet
overgaan, zoo dat de rede eerie ware opklimming is, overeenkomstig met den aard en de
werking van het menschelijke verstand, hetWelk zich de denkbeelden niet terstond in bunne voile helderheid en uitgebreidheid voorstelt,
maar dezelve langzamerhand en trapswijze
ontwikkelt.
5. 218. De natuurlijke schikking der woorden is die, waarbij men het onderwerp der
rede met deszelfs verschillende wijzigingen en
bepalingen vooraan plaatst, en daarop de werSPRA AKK.
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king en eigenschap des onderwerps, bestaande
in het werkwoord met deszelfs bepalingen, la at
volgen, als : dat leven is lang hetwelk het
groote Joel des levens bereikt. De waarlijk
wijze man volt de voorschriften der deugd.

S. 219. Alle woorden, welke ter nadere bepaling en omschrijving van een zelfstandig
naamwoord dienen, worden voor hetzelvegep
laatst, en wel in deze orde : drie schoone
paarden; onze drie schoone paarden • deze onze
drie schoone paarden • alle deze onze drie
schoonepaarden.

5. 220. Wordt er een voorzetsel bij gebruikt,
dangaat dit voor al de overige woorden : in
alle deze uwe omstandigheden • met de beste en
edelste oogmerken. Ook worden de bijvoegelijke

naamwoorden en deelwoorden, eenen naamval
beheerschende, voor de zelfstandige naamwoordengeplaatst : die lang verwachte, haar
heilzame geneesmiddelen • deze arme, uwe
hulp behoevende man. De gevallen, waarin het

bijvoegelijke naamwoord achter het zelfstandie staat, zijn reeds S. 40 opgegeven.
S. 221. Moet een zelfstandig naamwoord ter
nadere bepaling en verklaring van een ander
zelfstandig naamwoord dienen, dan staat het
eerste doorgaans achter •; terwijl het clan daarop
aankomt, welk van beide voor het naderebepaalde of omschrevene moet aangezien worden : mijn varier de koning. Hier strekt het
woord koning, ter omschrijving, of nadere bealing, van het woord vader. Maar wanneer
P
men zegt de koning mijn varier dan is het geval omgekeerd. Zoo ook : ik bezocht mzjnen
vriend, den leeraar N. , en : ik bezocht den
leeraar IV. , mijnen vriend.

5. 222. Wanneer het zelfstandige naamwoord
eenen tweeden naamval beheerscht, dan kan
dezelve insgelijks vooraan staan. Heeft het beheerschende woord een voorzetsel bij zich, dan
treedt dit voor het beheerschte woord : met
des lands, of's lands, bewilliging. Beheerscht
het voorzetsel eenen naamval, of heeft het
een bijwoord bij zich, dan komen deze achteraan : de koning van Frankrijk • lie de tot de
deu,gd • een slag van achteren, enz.
S. 223. Al watonzelfstandig is, het vervoegde
werkwoord uitgezonderd, neemtdatgeen, waardoor hetzelve nader bepaald wordt, gewoonlijk
voor zich : zeer schoon • ongelootlijk groot • zijner opmerkzaamheid waardig ; een bijzonder
schoon huis • een naar waarheid begeerig gemoed • een fraai zingende vogel. Hierom ook

staat bij de zamengestelde werkwoorden het
voorzetsel, in de onbepaalde wijs, vooraan, als :
uitgaan, omschrUven, intreden, enz.
5. 224. Dat het vervoegde werkwoord hiervan
uitgezonderd is, blijkt uit het volgende : die
rogel zingt fraai, enz., en niet:: die vogel fraai
zingt. Worth echter in plaats van het zelfstandige naamwoord, een voornaamwoord gebezigd, dat op een voorafgaand zelfstandig naamf1
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woord betrekking heeft, dan neemt het onzelfstandige at een maardoor het nader bepaald
wordt, weder voor zich, als :seen vogel, die fraai
zingt.
S. 225. Een bijwoord kan alleen door een bijwoord nader be sold worden, hetwelk insgelijks
vooraan staat zeer schielijk • wel vroeg, enz.
Eerst en nog kunnen ook van achteren staan :
heden nog zal hi" komen •; gisteren eerst zag ik
hem. Komt er nog een voorzetsel bij, dan staat
het nader bepaalde bijwoord in het midden :
van boven af • naarbeneden toe • van onderen op.
S. 226. Wanneer de derde naamval als het
persoonlijke, en de vierde alshetzakelijke voorwerp achter een werkwoord komt, dan staat de
derde naamval gewoonlijk voor den vierden :
die zoon doet zijn varier eer aan.
S
227. Heeft echter de vierde naamval een
S.
bezittelijk voornaamwoord bij zich, hetwelk naar
het onderwerp der rede terug leidt, dan treedt
hi' voor den derden naamval: hij heeftztjnhuis
eenen vreemdeling verkocht. En dit heeft oak
laats, wanneer de inhoud van den vierden
P
naamval meer bedoeld wordt, dan die van den
derden : openbaar urge geheinzen aan niemand.
Geef dezen raad aan alle menschen. Doch
daarentegen : geef uwen broeder dozen raad,
dewijl de nadruk hier meer op uwen broeder,
dan op raad van..
228. is een van beide de naamvallen een
voornaamwoord, clan volgt hetzelve onmiddellijk op het werkwoord : geef hem goeden raad •;
geef hetzelve uwen broeder.
S. 229. Zijn de beide naamvallen voornamwoorden, dangaat de vierde gemeenlijk voor
den derden : zeg dat mi j •; geef hem haar.
Dikwerf kan ook de derde naamval voor den
vierden staan • want men zegt ook : zeg mij
dat • en zoo wel : ik wil u haar toevertrouwen,
als : ik wil haar u toevertrouwen.
S. 250. Wanneer depersoon in den vierden,
en de zaak in den tweeden naamval staat,
dan
da
wordt depersoon eerst genoemd htj schaamde
zich zijner nederige geboorte niet •; ontferm u
231. Heeft het werkwoord twee vierde
naamvallen bij zich, dan wordt die, welke het
persoonlijke voorwerp uitdrukt, altijd vooraan
g
eplaatst : hi` /weft hem eenen verrader des
vaderlandsgenoemd.
S. 232. Heeft een werkwoord, behalve het
onmiddellijk beheerschte woord, nog een zelfstandig naarnwoord met zijn voorzetsel bij zich,
dan komen deze laatstengewoonlijk achteraan :
dat maakte eenen die en indruk op onze gemoederen. (1)
(I) Wanneer men dit en dergelijke voorbeelden
met zekere voegwoorden, of bijwoorden, begint, dan
treedt het werkwoord achteraan
,
als : naardien dat
eenen die en indruk op onze gemoederen maakte.

Doch dit
inwordt
het vcrvolg S. 255 en very.
behandeld.

Wordendaarbij tijd en plaats bepaald, dan
kunnen dezen somwijlen vooraan staan : dat
maakte, in die oogenblikken eenen die en
indruk,
enz.
Bijzonder, wanneer de door het werkwoord
beheerschte naamvalgeen voornaamwoord bij
zich heeft : de wind rukte, voor drie dagen,
eenen boom uit dengrond ; maar : de wind
rukte dezen boom, voor drie dagen, uit den
g
rond. lk vond , in Amsterdam, eenen ouden
vriend • maar : ik vond onzen vriend, in
Amsterdam. Worden tijd en lasts te gelijk
genoemd, dan staat de tijd vooraan ik vond,
voor drie dagen, in Amsterdam, eenen ouden
vriend.
S. 255. Heeft een werkwoord verscheidene
zelfstandige naamwoorden met hunne voorzetselen bij zich, dan staat dat zelfstandige
naamwoord het laatste, hetwelk op het werkwoord de naaste betrekking heeft. Tijd en
plaats aan voor de overige beschrijvingen,
en onder dezen de tijd voor de lasts hi'
trail, uit hoofde zljner onschuld, met een
vrolijk gelaat, voor het gerigt. De ongevoelie bleef, op dien dag, in den verrukkendsten
oord, bij al de bekoorlijkheden der lagchende
natuur, geheel zonder aandoening. Plaatst men,
in zulk eengeval, het naamwoord, waarop het
werkwoord de naaste betrekking heeft, vooraan,
dan verliest de gansche rede veel van hare
kracht, bij voorbeeld : hi' trail voor het gerigt,
met een vrolijk gelaat, uit hoofde zijner onschuld.
Het kan echter ook vooraan,of bij het werkwoordgevoegd worden, wanneer het anders,
door tegroote omschrijvingen, te ver van het
werkwoord zou verwijderd zijn, bij voorbeeld :
hi/ trail voor het gerigt, met een vrolijk gelaat,
waarop de bewustheid ztjner onschuld duidelijk
te lezen was.
S. 234.0 dezelfde wijs staan alle bijwoorden achter het vervoegde werkwoord, terwijI
de bijwoorden van tijd en plaats weder voorop
gaan, en die van hoedanigheid, enz. volgen :
de wind waait hard • de wind waait verschrikkelijk hard •; de wind waait heden verschrikkelijk hard •; de wind woei, gisteren morgen, verschrikkelijk hard •; de wind woei, gisteren tnorgen, btj ons verschrikkelijk hard. Zoo ook,
wanneer het werkwoord bedrijvend is, en eenen
vierden naamvalbij zich heeft: ik zag hem,
nog dezen morgen, hier, geheel opgeruimd. En
met de onbepaalde wijs eons werkwoords : ik
zag, gisteren teen den avond, de zwarte onweerswolken schielijkover het bosch heendrijven.
S. 235. Bij een, door middel van een hulpwoord, vervoegd werkwoord, staan alle nadere
bepalingen en omschrijvingen tusschen hetzelve
en het deelwoord, of de onbepaalde wijs: wtj
zijngisteren ongemeen vriendelijk door hem
ontvangen geworden. Ik zal, waarschijnitjk,
heden nog in de stall komen.

236. Ook, wanneer twee onbepaalde wijzen
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bij een werkwoord komen : ik heb hem laten
gaan •; ik heb hem, terstond na die gewigtige
ontdekking, later aan. Ik wil het u, zonder
eenige bedenking, helpen uitvoeren.
S. 237. Insgelijks, wanneer drie onbepaalde
wizen in eene rede voorkomen, hetwelk men
echter zoo veel mogelijk moet vermijden, uit
hoofde van de duisterheid, welke daarmede
dikwerf vergezeld gaat : ik heb hem die zaak
willen helpen uitvoeren; ik heb hen die zaak
met al mijn vermogen willen helpen uitvoeren.
De onbepaalde wijs met te volgt
S. 238.
onmiddellijk op het werkwoord en deszelfs
nadere bepalingen: ik beval hem te aan •; ik
beval hem, dezen morgen, in alien ernst, te
gaan •; terwijl de onbepaalde wijs hare nadere
bepalingen en omschrijvingen voor zichneemt:
ik beval hem, dezen morgen, in alien ernst ,
terstond uit mijne oogen te gaan.
S. 239. Somwijlen komt nog eene onbepaalde
wijs bij het werkwoord; in welk geval de onbepaalde wijs met le voorgaat ik wenschte hem
te leeren kennen • men heeft hem wijn te drinkengegeven.
S. 240. Het een dusverre over de schikking
der woordengezegd is betreft den gewonen en
natuurlijken gang onzer voorstellingen en beg
rippen. Doch de Nederlander is zoo zeer
daarvan nietgebonden, dat hi' niet, deels uit
hoofde van den aard der rede zelve, deels om
den nadruk, in vele gevallen, daarvan zou
mogen, en zelfs moeten afwijken.
2. Over de verhalende, vragende en
verbindende woordschikking.

s. 241. Wanneer wij spreken, dragen wij
onze voorstellingen of zoo voor, als wij die
hebben, zonder alle kunstige zamenvoeging
der volzinnen, of wij verbinden daarbij de
volzinnen, door middel van de voegwoorden •
of onzegemoedsgesteldheid heeft invloed op
onze rede en de schikking onzer denkbeelden.
In het eerstegeval ondergaat de natuurlijke
orde der woordengeene verandering, maar
wel in de beide laatstegevallen •; en in gevolge
hiervan is de woordschikking eigenlijk driederlei, namelijk de verhalende, vragende en
verbindende.
S. 242.. 1. De verhalende woordschikking
is die, waarbij men dat een hetwelk men
ondervonden heeft, of weet, zoo als men het
ondervonden heeft , of weet, aan anderen
mededeelt ; waarbij men zijne gewaarwordingen en voorstellingen, zonder eenige gemoedsbeweging , of kunstige verbinding van de
zinsleden, op de eenvoudigste wijze voordraagt,
of waarbij men het onderwerp der redo met
deszelfs verschillende wijzingen en bepalingen
vooraanplaatst, en daarop de werking en
eigenschap des onderwerps, bestaande in het
werkwoord met deszelfs bepalingen, Iaat volgen, bij voorbeeld : de waarlijk wijze man
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volt de voorschriften der deugd •; men spreekt
enz. En nimmer wordt
daarvan ; het sneeuwt,
het onderwerp der rede achter het werkwoord
gevoegd •; waarom het eene verkeerde woordschikking is, wanneer men zegt : geheiligd
worde uw naam • leve de koning ! voor uw
naam worde geheiligd•; de Toning leve
S. 243. Wanneer men zijne, of eens anderen
woorden in denpersoon, waarin zij gesproken
worden, 'herhaalt, dan kan depersoon, die dezelve aanvoert, of vooraan, of na eenige der aangevoerde woorden, staan •; doch indien het
laatsteplaats heeft, moet de eerste naarnval
achter het werkwoord komen : ik zeide tot hem
gij dwaas, gij bedriegt u zelven •; gij dwaas,
zeide ik tot hem, gij bedriegt u zelven. Leer,
dus sprak hi j, leef voor Gade en kinderen.
S. 244. De meeste voegwoorden veranderen
wel de verhalende orde der woorden, bij voordewijl ik hem in
ing naar zijn
beeld : ik g
langen tzjd niet gezien had, enz.; echterzijn er
e welke dezelve onveranderd later. Deze
eenig,
zijn : want, maar, doch • zoo ook echter, daar,
oils, evenwel, gevolgelzjk, anders, veel meer,
nogtans, toch en daarentegen, wanneer zij
niet aan het begin van eenen volzin staan :
zijne broeders moeten eerst hunne toestemming
geven, want zij zijn zzjne medeerfgenamen,
niet : want zzj zijne medeerfgenamen zijn.
De deugd veredelt, maar de ondeugd schandvlekt. Ik heb het niet verzuimd, ik heb veel
meer allesgedaan, wat in mijn vermogen
was. Nen verwachtte, dat hzj zich daarover
zou wreken, en hi' heeft daarentegen, enz.
S. 245.2. De andere soort van woorschikking is de vragende, dus genoemd, omdat zij
bijzonder in vragen gebezigd wordt, schoon zij
ook in andere gevallen voorkoint, gelijk straks
zal blijken. Zij bestaan daarin, dat het werkwoord hier de plaats van het onderwerp der
rede inneemt, welk laatste hetzelve onmiddelt daar het anders voor het werkwoord
lijk volg,
komt,gelijk in de boven genoemde verhalende woordschikking plaats heeft. Deze ver
laatsing geschiedt, omdat het werkwoord bier
P
als het onbepaaldste en tevens gewigtigste deel
der rede aangemerkt, en gevolgelijk te regt
aan het hoofd derzelvegesteld wordt, ten
einde daardoor de aandachtganschelijk tot
zich te trekker).
5. 246. Zij wordt gebezigd, omiddellijke
vragen •; zoo wel zonder vraagwoorden vindt
men wel rozen zonder doornen ? llebtgay hem
ooitgesproken? Is hi' het ? Zal uw vriend
komen? Spreekt men daarvan ? Sneeuwt het?
enz • als ook met vraagwoorden, het zij dan
oornaamwoorden,
welke
bijwoorden
het zij
v
,
met alle hunne bepalingen voor het werkwoord komen : waar zullen wij hem vinden?
Wat gaat gij doen ? Welk eenen langen brief
hebtgzj geschreven? Wat voor eene misdaad
hebtgzj be aan? Alwaar teat voor liefst veree-
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nigd lift •; derhalve niet : waft hebt gij voor
eene misdaad be aan ?
• 247. Is hoe het vraagwoord, dan volgt
daarop onmiddellijk het bijwoord : hoe dikwerf
ztjt gzj van daag reeds hier geweest? Hoe veel
eeft gijdaarvoor? Herhaalt men de woorden
g
van een' ander , dan geschiedt dit met de
,
en de toon der
verhalende woordschikking
stem alleen moet de vraag aanduiden
hoe !
hij heeft het edaan ?
hebben ?

zou het u gezegd

andere bijwoorden : zulk eenen dag had ik
nooit beleefd • er liep een gerucht • daar wit
ik wezen • dan zal hij komen • bier moet ik
hem spreken •; daarna gebeurde •-het •; overal
la en appelen onder de boomen •; eerst zal ik
met u over deze zaak spreken; somwijlen kan
men hem niet verstaan • nimmer weet de
mensch vooraf, welk lot hem in dit leven beschoren ztj •; misschien komt hijhedennog, enz.
S. 253.3. De derde soort van woordschikking worth niet ongepast de verbindende genoemd. Deze heeftplaats in die zinsleden,
welke, door tusschenkomst van een voegwoord,
of betrekkelijk voornaamwoord, met andere
vereenigd zij,
n en wijkt
in zoo verre van de
gewone woordschikking af, dat het werkwoord,
hetwelk anders terstond op het onderwerp der
rede volgt, hier de laatste plaats inneemt. 1k

S. 248. Wanneer men iemand lets beveelt,
verzoekt, en tot jets aanzet, of opvvekt, en dit
in de gebiedende wijs der werkwoorden geschiedt, terwiji het onderwerp der rede een
voornaamwoord is : zeg gij het •; laat ons gaan.
Is het onderwerp der rede, of de naam van het
aangesprokene voorwerp, een zelfstandig naamwoord , dan kan hetzelve van voren, in het
midden, of aan het einde staan o God, wees
mij armen zondaar genadig ! of: wees, o God,
mtj arnten, enz., of : wees mij armen zondaar
genadig, o God! Doch wordt het aangesprokene
voorwerp omschreven dan staat het best
vooraan : o Gij, die algenoegzaam in u zelven

onzen vriend, in langen ttjd, niet gezien?
dit is de vragende, of eerste afwijkende
woordschikking ; dewijl ik onzen vriend, in
langen tijd, niet gezien heb •; dit is de verbindende, of tweede afwijkende woordschikking.

zijt, en de dienst uwer schepselen geenszins
behoef,
t versmaad onze hulde niet !

S. 254. Bijzonderlijk heeft deze woordschikking plaats bij de voegwoorden als, wanneer,

S. 249. Wordt een uitroep, of eene verwondering, vraagswijze voorgesteld, dan heeft
hier hetzelfdeplaats, dat bij eigenlijke vragen
geschiedt. Hier namelijk staan de vraagwoorden even eens voor het werkwoord, terwip
het onderwerp der rede op hetzelve volt :

tot dat, evenwel, daar, dewi jl, naardien, schoon,
ofschoon, hoewel, indien, zoo (voor indien), zoo
dra, no tans,
enz. , bij voorbeeld: wanneer die
tijd zalgekomen zzjn •; evenwel wil hij gelijk
hebben ; no tans zou het hem niet baten; dewijt
betuw voornenten is, enz. Zoo ook bij de
betrekkelijke voornaamwoorden die, welke, bij
voorbeeld de menschen, die gewoonitjk alleen
op huneigen voordeel zien. Waarom zoiden
wzj, die met eenen redelejken geest versierd zzyn,
ons hart aan de aarde vast kluisteren?

hoe veel zalige uren heb ik in Naar gezelschap
gesleten ! hoe gelukkig zijn ztj, die weinig
behoeven

260. Ook, wanneer men jets wenscht,
dock alleen dan, wanneer de wensch in den
verledenen tijd geschiedt, een voegwoord
daarbij gebezigd wordt, hetwelk eene andere
woordschikking vordert hadde ik het maar
gedaan ! mogte hil ztinen wensch loch vervuld
zien ! gave God, dat het niet geschiedde! Worth

de wensch in den tegenwoordigen tijd uitgedrukt, dan heeft weder de verhalende woordschikking plaats : God geve, dat het alzoo
hied e ! de hemel beware u !
gesc
. 251. Wanneer eene rede de voegwoorden indien, wanneer, schoon en andere we
gelaten warden : komt hi j, dan is het goed,
dat is, wanneer, of indienhzj komt. Zieik hem,
dan zal ik het hem zeggen, dat is, wanneer ik
hem zie. Hag bet u gebeuren, dat is, indien het
ugebeuren mag Madden mine zinnen nuj
niet bedrogen, dat is, wanneer mine zinnen
mij niet bedrogen hadden. Ware ik ook arm,
zoo zoude ik echter niet stelen, dat is, schoon
ik arm ware.
• 252. Achter het vergelijkende zulk, zulk
, ook achter er, daar, dan, bier, hierheen ,
een
ene
wanneer zij
e rede, of eenen
,
derwaarts

volzin, beginnen •; en, in dit geval, achter alle

heb onzen vriend, in langen tijd, niet gezien •;

dit is de verhalende woordschikking • hebt gij

Het volgende voorbeeld bevat beide, en een
voegwoord en betrekkelijk voornaamwoord de
liozneinen, die anders de regtvaardigheid in
groote eer hielden, streefden, met zoo veel drift,
naar de opperheerschapplj der wereld, dat zi j,
om deze to verkrtjgen, zich de schandelijkste
onregtvaardigheden veroorloofden.

S. 255. Dezeffde woordschikking wordt gebezigd bij de betrekkelijke bijwoorden waar
waarbij, van waar, enz. • wanneer zij geene
vragen aanduiden, bij voorbeeld: hij schreel
nil], wear ik hem konde spreken, enz. Ook bij
de vraagwoorden waaront, wat, hoe, enz., wanneer daarmede insgelijks niet gevraagd wordt :
ik weet niet, waarom hij dat gezegd heeft; ik zie
nu, hoe ik daarmede handelen moet, enz.

5. Over de ontzettingen, of afivijkingen van
degewone woordschikking

5. 256. De Nederduitsche taal is aan de drie
voorgedragene soorten van woordsehikking niet
zoogebonden, dat zij niet, zoo tot afwisseling
van de rale, als ter bevordering van den nadruk
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5. Ook obi' de vraagswijze voordragt is het
gedwongen, om, bijethmededeelen van onze geoorloold, den nadruk door verplaatsing te
bij voorbeeld , het
voorstellen en begrippen, in alle gevallen, den bevorderen. Zoo duldt,
gang der koude gewaarwording te volgen ; maar zeggen : zoude ik hem gehoorzaant wezen ?
kunnen ook daar, waar wij het voor ons tweederlei verandering, naar gelang men de
oo g rnerk dienstig achten, de tool des gevoels aandacht, of op den handelenden persoon, of
en der verbeelding bezigen, dat is, wij kunnen op hem, die het voorwerp der handeling is
een denkbeeld, hetwelk wij boven anderen wilgevestigd hebben. In het eerste geval kan
wl illerr doen uitsteken, uit zijne gewone plaats
men zeggen ik zoude hem gehoorzaam zijn ?
ligten, en hetzelve daar zetten, waar het (le in het laatste : hem zoude gehoorzaam zijn ?
6. Ook kan bij eerie vraag, of bij eenen
opmerkzaamheid het meest naar zich trekt. En
ditgeschiedt bijzonderlijk, wanneer wij dit vraagswijze voorgestelden uitroep, het zelfdenkbeeld de plaats van het onderwerp der standige naamwoord vooraan komen, in welk
rede doen innemen. lk bemindehaar eens tee- g
eval hetzelve , aan bet einde , door middel
derlijk is de gewone woordschikking, en hier van een voornaamwoord, herhaald wordt, als:
is ik het natuurlijke onderwerp, dat als het dit vergenoegen , zal het mij ten deel vallen ?
hoofddenkbeeld beschouwd, en daarom ook De bloent dergezondheid, hoe schieltjk verdoor den nadruk der uitspraak onderscheiden welkt zij niet ? Dit echter ma slechts zeldwordt. Maar vordert het oogmerk van den zaam en alleen dan, wanneer het eenen bijzonspreker om een ander deel der rede als het deren nadrukgeeft,
plaats hebben.
hoofddenkbeeld voor te stellen, dankan hi' zegS. 258. De boven opgegevene voorbeelden
gen : haar bentinde ik eens toederlifk; of : eens bevatlen alken die soort van omzettingen ,
beminde ik haar teederlijk , of: teetterlijk be- waarbij de plaats van het hoofddenkbeeld door
ininde ik haar eens.
eenig ander deel der rede wordt ingenomen.
S. 237. Men merke hierbij op, dat zou dik- Doch behalve deze worden er nog andere verwerf eenig deel der rede in de plaats van bet plaatsingen gebezigd. Zoo plaatst men bij vooronderwerp treedt, de eerste naamval, of het beeld, '1. het voornaamwoord achter het bijeigenlijke onderwerp, even als bij de vragende woord : wit mtj nu deze ook ontrouw worden ?
woordsehikking, terstond op het werkwoord 2. den vierden naamval voor den derden : ontvolgt, waartoe het behoort. Op zulk eene wijs neem dezen eenigen troost Mien ongelukkigen
kunnen in deplaats van het onderwerp gesteld man niet.
worden :
259. De omzetting van geheele zinsleden
1. Een bijwoord, hetzij een eigenlijk bij- heeft niet enkel uit hoofde van den nadruk
woord, hetzij een bijvoegelijk naamwoord, of plaats, maar geschiedt ook overeenkomstig met
deelwoord, als bijwoord gebezigd, bij voor- hetgewone gebruik des gemeenen levees.
beeld : nog altoos spreekt gij van eene zaak, Deze ornzetting bestaat voornamelijk daarin,
welke reeds tang vergeten moest ztjn. Gevaarlijk dat het laatste lid deplaats van het eerste
zijn zij die alles opnterken en zelden spreken. inneemt, bij voorbeeld waarom hi' het ge-

fiaarvan zoude kunnen afwijken. Wij zijn niet

Dreigend was zijne houding, ken hi :' dit zeide.
Uw is het rijk ; ons is de bezitting.

dawn heeft, begrijp ik niet. Dat hij heden komen
zal, weet ik.

2. De onbepaalde wijs van een werkwoord,
Welke anders achter een ander werkwoord
komt, waartnede zij verbonden is, als :graven

S. 260. Dat intusschen de omzetting ook
haregrenzen met hebben, en dat zij, zonder
verstandgebruikt, eerie rede gebrekkigen
onverstaanbaar kan maken, is uit het boven
aangevoerde reeds of te leiden, en kan uit bet
volgende nader blijken.
S. 261. Somwijlen bezigt men zoodanige
omzettingen, waarbij de vierde naamval onkenboar, en de zin derhalve twijfelachtig wordt;
hetwelk in bet enkelvoud bij vrouwelijke en
onzijdige, en in het meervoud bij alle zelfstandie naamwoorden het geval is; en hiervoor
behoort men zich zorgvuldiglijk te wachten,
bij voorbeeld : eens beweent uw graf de lie de.
Hier wordt het onzeker, welke de vierde, en
welke de eerste naamval is, engevolgelijk, of
bier eene omzetting plaats heeft, of niet. Zoo
ook : mijne ermaning nerve uwe jeugd ter

kan ikniet • stelen ma ik niet ; bedelen wil ik
niet. Bij twee onbepaalde wizen zou deze om-

zetting te hard zijn. Men zegt, bij voorbeeld,
Diet : zeggen halt gij het ntoeten, ook, niet :
moeten zeggen, of zeggen moeten hadt gij het ;
maar :gij hadt het moeten zeggen. Bij drie Onbepaalde wizen kan dezelve volstrekt niet plaats
grijpen. Men zegge derhalve : gij halt het nuj
moeten laten weten.

3. De naamval, welke door het werkwoord
beheerscht wordt, als zijn gansche rijkdoin
is eene schantele hut • zulk eene rust geniet de
stervende onschuld • die treurige gebeurtenis
moest ik eerst nog beleven ! hem moet gehoorzaa»t zijn • den booswicht, door ztjn
geweten gefolterd, is geene rust meer beschoren.
4. Een voorzetsel met zijnen naamval : in
zijne aderen woelde een refit vaderlandsch vuur.
Op deze wijs moest dc zaak wet goed afloopen.

harte ; ligtzinnige jongelingen overrompelen de
bekoorlijkheden der ondeugd. De natuuriijke

woordschikking,
zou den vierden
, intusschen
naamval van den eerstengenoegzaani onder-

86

NEDERDUITSCHE

scheiden, en hierdooralle twijfelachtigheid
wegnemen, bij voorbeeld : eens beweent de
lie de uw gra! • uwe jeugd neme minevermafling ter harte, enz.

4. Over de verkeerde woordschikkingen.
S. 262. Men moet ten aanzien der woord-

schikking groote omzigtigheid gebruiken, in
eene taal, welke, gelijk de onze, weinig verbuigingsteekenen bezittende, de onderlinge betrekking der woorden, voornamelijk door het
laatsen van dezelve, moet aanduiden. En daar
P
de bijwoorden, en in het gemeen die woorden
en uitdrukkingen, welke eerie bijkomende
omstandigheid, of zekere bepaling aanduiden,
niet enkel op het werkwoord, maar ook op het
zelfstandige naamwoord betrekking hebben,
zoo kan eene verkeerdeplaatsing van dezelve,
in velegevallen, den waren zin eener rede
twijfelachtig, onzeker maken, of zelfs eenen
geheel anderen zin veroorzaken, dan de bedoeling van den spreker of schrijver vordert.
Hiertoe behooren inzonderheid de woorden
alleen, voornamelijk, ten minste, niet, althans,

enz. Zoo. kan men, bij voorbeeld, zeggen :
en ik heb hensalleen
ik alleen heb hemgezien ,
gezien. In het eerste geval slaat alleen op ik,
en in het laatste op hem, terwij1 de nadruk
der uitspraak ook op ik en hem valt. En wanneer men bij de woorden ik heb hem alleen
gezien, den klemtoon, onder het spreken, op
g
ezien plaatst, dan is de beteekenis weder

blijkbaar verschillend van de vorige, dewij1
men daarmede dan wit aanduiden ik heb hem
alleengezien, niet gesproken. Zoo zegt men
ook ik ten minste ben daarover niet bekommerd ,a en : ik ben ten minste daarover, of : ik
ben daarover ten minste niet bekommerd. Het
beteekent ook lets anders, het staat u vrij
niet te zweren, en het staat u niet vtij te zweren — hij is alit:id niet te huis, en hzj is niet
altijd te huis. . Zoo heeft de uitdrukking de
Romeinen althans kenden de vrtjheid zoo goed
als wi j, driederlei beteekenis, naar gelang het
woord althans, of achter Romeinett
,
of achter
vrijheid, of achter zoo goed geplaatst wordt.

. 265. Het is wijders een grondregel voor
de Nederduitsche woordschikking
,
dat men
die woorden, welke tot elkander betrekking
hebben, zoo na mogelijk bijeen moet stellen.
Men wachte zich derhalve van die woorden,
welke natuurlijk, of door een koppelwoord,
aan elkander verbonden zijn, door tusschenschuiving van eenig ander woord, te scheiden,
bij voorbeeld : feeder ziet hij haar en zuchtend aan,
in plaats van : teeder en zuchtend
ziet hij haar aan. Weg is ztj gegaan, voor
is weggegaan. En, schoon den dichteren, ten
aanzien van de omzetting en verplaatsing der
oorden, hunne vrijheden niet mogen betwist
worden, is echter de volgende woordschikking
of te keuren :

Wie zwzjgt nu, daar al 't land aan zejne deugd
verpligt ,
En zeeervarenheid het lijkvolgt wijd of di t?
in plaats van : daar al 't land, aan zijne deugd
en zeeervarenheid verpligt, enz., terwijl anders

de zeeervarenheid het lijk schijnt te volgen.
§. 264. Inzonderheid mogen de bijvoegelijke
naamwoorden of deelwoorden niet, door tusschenvoeging van een ander zelfstandig naamwoord, gescheiden worden van de zelfstandige
naamwoorden, waartoe zij behooren, bij voorbeeld : ter nedergeslagen en in droefheid verzonken hebt
, o vrede
gi j menschdom
I het menschdom
weder vertroost en opgebeurd,
alwaar de beide
deelwoorden ter nedergeslagen en in droefheid
verzonken, overeenkomstig met den aard der
Nederduitsche woordschikking, , tot vrede zou-

den behooren, terwij1 de bedoelde zin dezelve
alleen tot menschdom betrekkelijk maakt. Men
zegge derhalve : gij hebt, o vrede het ter
nedergeslagen en in droefheid verzonken
menschdom weder vertroost en opgebeurd.

S. 265. Dikwerf wordt, door eene verkeerde
plaatsing van de betrekkelijke voornaamwoorden veroorzaakt, dat dezelve tot een zelfstandig
naamwoord kunnen terug gebragt worden,
waartoe zij niet behooren, bij voorbeeld : het
is dwaasheid, zich teen de ongevallen des levens
te willen wapenen, door de opeenstapeling van
schatten, teen welke ons niets kan beveiligen,
dan degoede voorzienigheid van onzen hemelschen Vader. Het betrekkelijke voornaamwoord
welke behoort, volgens de meening, tot o n evallen, dock naar de bier gebezigde woordschikking slaat het op de opeenstapeling van
schatten • weshalve men eigenlijk dus moet
lezen : het is dwaasheid, zich door de opeenstapeling van schatten te willen wapenen teen
de ongevallen des levens, teen welke ons, enz.

S. 266. Ook moet men zich wachten van
het werkwoord, door veel en lane tusschenvoegselen, of te scheiden van het zelfstandige
naamwoord, waartoe het behoort, bij voorbeeld : het eenige, hetwelk men van menschen,
die alleen in het verzamelen van, schatten hunnen wellust stellen, en de reinere geneugle der
weldadigheid nimmer gesmaakt hebben, verwachten ma is
is dit, enz. • in plaats van : dit
is het eenige, hetwelk men verwachten ma
van menschen, die, enz. Hetzelfde geldt ook ten

aanzien van de afscheiding der verledene deelwoorden van hunne hulpwoorden, als : eindeWk heeft hij het boek, waarvan hij zoo veel
gehoord, en waarnaar hij zoo zeer verlangd
had, gelezen, voor : eindelijk heeft hij het
bock gelezen, waarvan
enz.

5. Over de volzinnen.
S. 267. Onze voorstellingen, en bij gevolg
en bestaan daarin,
ook derzelver uitdrukking,
dat wij van eene zaak lets beweren, of °takennen. De zaak, van welke zulksgeschiedt, heet
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het onderwerp der rede •, en het een van
dezelve beweerd, of olitkend wordt, is de
daaraan toegeschrevene werking, of eigenschap,
terwijt beide te zamen genomen eenen volzin
uitmaken.
S. 268. Het onderwerp der rede kan een
zelfstandig naamwoord, een voornaamwoord,
de onbepaalde wijs eens werkwoords, en ook
een bijvoegelijk naamwoord, of bijwoord, zijn,
dewip wij ons dat een hetwelk wij daardoor
aanduiden, als zelfstandig kunnen voorstellen,
schoon bet niet werkelijk zelfstandig is. Zoo
zeggen wij, bij voorbeeld : regeren is eene
moetjelijke kunst ; groot en klein zijn betrekkelijke denkbeelden, enz.

S. 269. De aan het onderwerp der rede toegeschrevene werking, of eigenschap, bestaat,
of in een enkel woord : de moeder zingt • het
kind slaapt, enz., of in meer woorden : Sentpronius is wijs • de zomer is nabij, enz.
S. 270. Een volzin is, in opzigt tot de stof,
enkelvoudig, of zamengesteld. Enkelvoudig,
wanneer dezelve alleen een onderwerp en deszelfs eigenschap of werking bevat : Sempronius
is dood • zamengesteld, wanneer twee of meer
volzinnen tot eenen eenigen verbonden worden:
Sempronius is dood, en Ca 'us lee t.

S. 271. In beide soorten van volzinnen kunnen het onderwerp der rede en het daaraan
toegeschrevene, in hunne eigenschappen, betrekkingen en omstandigheden nader aangefluid worden, bij voorbeeld : die goede Sempronius is gisteren gestorven, inaar de brave
Cajus lee 't nog . En zulk een volzin is nog voor

verdere uitbreiding vatbaar, wanneer namelijk oorzaken, voorwaarden, of nadere beschrijvin err tusschen gevoegd, of ingeschoven worden. Dergelijke inschuivingen heeten tusschenzinnen. Zeggen wij derhalve : de goede Sempronius, de eenige zoon van Cajus,isgestorven,
dan is de eenige zoon van Ca' een tusschenzin.
§. 272. Iedere volzin kan meer dan een
onderwerp bevatten, terwip aan een onderwerp verscheidene werkingen, of eigenschappen
kunnen toegeschreven worden, als : gestadige
verstrooijingen , onrustige begeerten en het
dagegjksche genot van zinnelz)k genoegen plegen den smaak voor de bekoorlijkheden der
natuur te verdooven. Jezus lee de , leed en
slier( voor waarheid en deugd.
S. 273. Ten aanzien van den norm zijn de
volzinnen, of verhalend, ofbiddend en bevelend,
of vragend, of wenschend, of ook uitroepend ;
in eenen en denzelfdeu
en dikwerf kunnen,

volzin, meer dan een deter vormen voorkomen : wanneer hij zich beleedigd acht , wat
verhindert hem, mij te onterven ? Hier heeft de
verhatende en vragende norm tegelijk plasts.
S. 274. De zamengestelde volzinnen zijn zoo
veelvuldig, als er betrekkingen tusschen twee
en meer volzinnen zijn, welke door voegwoor-
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n kunnen aangeduid worden, derhalve even
de
zoo veelvuldig, als er soorten van voegwoorden in eene taal zijn. De volgende voorheelden
strekken tot opheldering.
1. Met een verbindend voegwoord : de donkere wolken verdwenen , en de heldere kernel
stortte ons nieuwen cooed in. Stelen ma g ik
niet ; ook schaam ik mij te bedelen. Hi' is niet
alleen roekeloos, maar hi' is ook inderdaad
slecht.
2. Met een verhalend voegwoord : de vorst
wilde, dat in ledergewest van zt:in rtjk opzieners over de scholen benoemd, de noodige leerboeken vervaardigd, en bekwame schoolmeesters
aangesteld zouden worden. Somwijlen ook met
eerie omzetting : dat hi' een goed schilder is,
wist ik reeds voorlang.
3. Met een oogmerk aanduidend voegwoord:
ikgaf hem de noodige brieven van aanbeveling
merle, ten einde hij des te gemakkeltjker in
ztjne onderneming zoude slagen. Hi' ontweek
alle zinnelijk vermaak, om zich aan hoogere
genettgten geheel te kunnen toewijden.
4. Met een redengevend voegwoord : de
Landman ontwaakt doorgaans gezond en
opgeruintd, omdat hi j, na zijnen arbeid, eenen
verlcwikkenden slaapgeniet.
5. Met een reden voorzetlend voegwoord : voor
eerst was het weder nietgunstig om te reizen,
ten andere ontbrak het mij nog aan eenige
noodwendigheden , vervolgens kwamen nog
eenige andere verhinderingen tusschen beide,
en eindelijk hield ook de oorzaak der reize op.
6. Met een verklarend voegwoord : de ondervinding leert ons, dat de zinnelijIce verntaken
zelden geheel onvervalscht genoten worden, dat
is, dat zij dikwerf walging, of verdriet, ten
evol ge hebben.
g
7. Met een besluitend voegwoord : hij verdient bt:j niemand geloof •; verontrust u derhalve niet over het een hz:j van u mot gezegd
hebben. lk hadpen, papier, noch inkt, gevolgelijk konde ik u niet schrijven.
8. Met een tegenstelling aanwijzend voegwoord : het is waar, dit gevoelen is reeds oud ;
(loch men moet niets verwerpen, omdat het oud,
en niets voorstaan, omdat het nieuw is.
9. Met een uitsluitend voegwoord : alles
ging goed met hem, behalve dat hi' nu en dan,
door ongesteldheid, verhinderd werd, zijne
zaken zelf waar te nemen. Ook met zonder, in
de onbepaalde wijs met het woordje te : ik zal
haar helpen, zonder te weten, of zij het verdient .
10. Met een voorwaardelijk voegwoord :r'
zoudt u moeten schamen, wanneer de wereld
wist, dat gij zulk een ellendige slaaf uwer
driften zijt.
11. Met een vergelijkend voegwoord : het
denken kan even zoo min van onze natuur
gescheiden worden, als het aantrekken van (kn.
zeilsteen, of het branden van het vuur.
12. Met cell toegevend voegwoord : ik heb
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geslapen,
hoe zeer ik voornam niet to slapen.
13. Met eeri tijdsopvolging aanduidend voegwoord : wij sterven reeds, terwijl wsj wanen
g
nog eene lane
loopbaatt voor ons te zien. Nu
scheen ztj geheel
g , dan hield zij zich
evoel
onaandoenitjk, en eindelijk brak zij in deze
woorden uit. Eer ik nog gelegenheid had, om
hens te waarschuwen, was hij reeds in gevaar,
om voor de verzoeking te bezwijken. Naautvelijks was hij ingesluimerd, toen een helsch
geraas hem weder wekte.
S. 27U. Het spreekt van zelf, dat bij het

bezigen van zamengestelde volzinnen , ook
dikwerf feilen be aan worden. De voornaamste
zij,
n 1. wanneer de leden der volzinnen niet
op hunne plaats staan,
en daardoor daisterheid
en verwarring veroorzaakt worden, als : ik
zend u hier nevens eenige jonge groenten, cm
aan uw verlangen te voldoen, als een bltjk der
vruchtbaarheid van mijnen tuin ; met de eerst
varende schuit ; voor: ont aan uw verlangen te
voldoen, zend ik u hier nevens eenige jonge
groenten, als een blijk der vruchtbaarheid
van mijnen tuin,
met de eerst varende
schuit. Geen mensch kan zich beroemen
nimmer jets uit overijling gedaan te hebben,
hetwelk hij te voren in anderen berispte, hij
zt:j wie hij zzj • voor een mensch, hij wie
hij zij, kan zich beroemen, enz. 2. Wanneer

geene gepaste voegwoorden gebruikt, en dezelve verkeerdgeplaatst worden, als : go.
neesheer wordt door de beschouwingniet alleen,
door ondervinding ook, tot eenen voornamen
artsgevormd, voor : de geneesheer wordt niet
alleen door de beschouwing,
maar ook doer de
ondervinding, enz. 3. Wanneer in omschrijven*
de volzinnen, het woordje dat op eene zeer

dit zelfdegeschiedt,
zijn zoo wel verledene als
tegenwoordige.
278. Door middel van een bijwoord, of
als bijwoord gebruikt bijvoegelijk naamwoord,
worden twee of meer volzinnen zamengetrokken, 1. wanneer zij een gemeenschappelijk
werkwoord hebben, en hetzelve in de volgende
volzinnen verzwegen wordt altoos is de deugd
eene bron vangetukzaligheid, rijk troost,
vol van streelende verwachtingen •; dat is : zij
is rijk in troost, enz. Hoe snel vlieden niet de
dagen onzes levens henen,
te snel voor het een
wij hier te verrigten hebben, dikwerf snel
voor onze uitzigten en betrekkingen. 2. Wan -

neer twee of meer volzinnen, welke eenerlei
onderwerp in denzelfden naamvai, maar verschillende werkwoorden hebben, met en verbonden moesten, worden, dan kan het werkwoord zijn worden we elates : moede van de
reis viel hij in slaap ; dat is : hij was moede
van de reis en viel in slaap. 3. Wanneer de
eene volzin, als eene beschrijving van den
anderen, door middel van het betrekkelijke
denzelven
voornaamwoord die,
of welke
terug gevoerd worth, dan wordt het betrekkelijke voornaamwoord zoo wel als het werkwoord dikwerf uitgelaten eene verordening,
der menschen heilzaam, der Godheid waat,
dig, dat is : welke den menschen heilzaam
en der Godheid waardig is. 4. Ook worden in

eenige redien gevende volzinnen, behalve het
werkwoord zijn, ook de voegwoorden daar,
dewt:j1, omdat weggelaten le arm, om iets
groots te kunnen ondernemen,
zag hij van zijn
of daar hij te arm
ontwerp af, voor
was,
om jets roots te kunnen ondernemen, zoo
zag hij van zijn .ontwerp-af.

279. Ook worden twee of meer volzinnen
zamengetrokken door het lijdende deelwoord
van een bedrijvend werkwoord •, en wet op de
Somwijlen echter is deze herhaling niet alleen volgeade wijzen':
1. Wanneer zulke volzinnen eenertei ondergeoorloofd, maar zelfs noodzakelijk, wanneer
namelijk al de daarin vervatte uitdrukkingen werp hebben, dan kunnen die, waarin een
van de eerste zinsnede afhangen,
bij voorbeeld: lijdend deelwoord met het werkwoord zijn
ik wed, dat gij het gedaan hebt, dat gij het voorkomt, dit werkwoord nevens het voegechter ontkend hebt, dat er nog geen berouw woord en en de betrekkelijke voornaamwoorden
die en welke weglaten : bewogen door hare traovergevoelt.
nengaf ik gehoor aan hare bede, dat is, ik was
6. Over de zamentrekking der volzinnen
onaangename wijze herhaald wordt, als : zou

mijnbroeder niet weten,
dat het ons smert, dat
hij niet wil dulden, dat zijn zoon met onsgaat?

door btjvoegelijke naamtvoorden,
bijwoorden en deelwoorden.

bewogen door hare tranen en gaf gehoor aan
hare bede. Ten ankergekomen zijnde liet ik
ndj aan land zetten, dat is, ik was ten anker
gekomen en liet mij aan land zetten. Nenschen,
verblind door de uiterlijke pracht der aardsche
grootheid, dat is, menschen, welke verblind zijn
door de uiterlijke pracht, enz.

S. 276. Somwijlen worden twee volzinnen,
door middel van bijvoegelijke naamwoorden
en deelwoorden, tot eenen volzin zamengetrokken. En deze zamentrekkingen zijn, wegens de kortheid en nieuwheid, welke zij aan
2. Dit zelfde heeftplaats in deelwoorden,
eene redegeven, inzonderheid voor den defti- welke met het ontkennende on zamengesteld
en en verhevenen stijl, zeer bruikbaar.
g
zijn : hiernevens ontvangt gij de boeken, ondoorS. 277. De bijvoegelijke naamwoorden, waar- gesneden, en dus ook ongelezen ; dat is, welke
door twee volzinnen worden zamengetrokken, ondoorgesneden, en dus ook ongelezen zijn.
komen, in deze betrekking, eigenlijk als bij- lnzonderheid , wanneer anders het woordje
woorden voor • en de deelwoorden, door welke zonder en de onbepaalde wijs Bens werkwoords
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met te moesten gebezigd worden : nitjn vriend
kwam, maar hij kwam ongenoodigd, dat is,
zonder dat hij genoodigd was, of zonder genoodid te zijn.
3. In eenige voorwaardelijke volzinnen, laat
zich die, welke de voorwaarde bevat, door het
voegwoord wanneer oplossen : gesteld, ik vraag
hem, en hij antwoordt mij niet, dat is, wanneer
ik stel, dat ik hem vraag, en hi' mij niet antwoordt. Genomen(aangenomen), men spreekt
daarvan, dat is, wanneer men aanneemt, dat
men daarvan spreekt. Bit op het tegenwoordige
geval toegepast zijnde, zal men bevinden, enz.,
dat is, wanneer men dit op het tegenwoordige
geval toepast, enz. Ondersteld, ik ontmoet hem
daar, dat is, wanneer ik onderstel, dat ik hem
daar ontmoet. En zoo in meer anderegevallen.
S. 280. Eindelijk worden twee of meer volzinnen zamengetrokken, door middel van een
bedrUvend deelwoord •; bij voorbeeld : lagchende
kwam hi' in de kamer, dat is, h i' kwam in de
kamer en lachte. Hij deed het zittende, dat is,
hij zat en deed het. Biddende legt zij zich neder,
biddende staat zij op, dat is, zij let zich neder
en bidt, zij staat op en bidt.
281. Dewijl bij deze zamen trekking door een
bedrijvend deelwoord, een hulpwoord uit te
laten is, zoo kan dit deelwoord ook alleen op
tweederlei wijs ter zamentrekking gebruila
worden.
1. Wanneer een verhalende volzin met het
betrekkelijke voornaamwoord die , of welke ,
een werkwoord in den tegenwoordigen tijd
heeft, zoo kan hetzelve voor het als bijvoegelijk
naamwoord gebezigde deelwoord verwisseld
worden, hetwelk dan , met we laten van het
betrekkelijke voornaamwoord, den naamval van
het werkwoord beheerscht : de ledergelukkig
makende deugd ; de Gode behagende aandoeningen van het hart •; dat is : de deugd, welke
ledergelukkig maakt • de aandoeningen van
het hart, welke Gode belagen.
2. Wanneer twee met en verbondene volzinnen eengemeenschappelijk onderwerp hebben, en in denzelfden naamval staan, dan kan
het werkwoord des eenen volzins, met we latin g van het voegwoord en, in het deelwoord
over aan : de Batavieren , smaak in den oorlog
krijgende , zonden terstond eenigen af, om de
gelegenheid van het onbekende gewest op te sporen • dat is : de Batavieren kregen smaak in
den oorlog, en zonden, enz. De vleijer, laag voor
u bukkende, houdt intusschen den dolk op u
gerigt.
S. 282. Deze zamentrekking der volzinnen ,
door bijvoegelijke naamwoorden, of bijwoorden, en deelwoorden, wordt dikwerf verkeerd
d bij voorbeeld 1. wanneer meer dan
gebezig,
een onderwerp in de volzinnen voorkomt :
mijn vader het begeerende, zal ik mij op de beoefening der geneeskunde toeleggen, voor: wanneer natyn varier het begeert, zal ik, enz, De
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Naas zonder tjs ztjnde , vertrok ik met een
schip, voor : daar de Maas reeds zonder is
was, zoo vertrok ik, enz.(1)
2. Wanneer het onzeker wordt, waarop het
bijvoegelijke naamwoord, of deelwoord, zijne
betrekking heeft, als : in die en roues gedompeld zag ik haar, bij het lijk van haren Echtgenoot nederknielen , voor : ik zag haar , in
die en roues gedompeld, bij het lijk, enz. ,dewijI
anders in rouwgedom peld , hetwelk, volgens de
bedoeling op haarmoet slaan, volgens den aard
der tale ook op het onderwerp der rede ik betrekkelijk gemaakt zou kunnen worden. Zoo
ook : vlied de ondeug,
d zwart als de duisternis
der nacht en in de hel geboren , voor : vlied de
ondeugd , welke zwart als de duisternis der
nacht en in de helgeboren is. Ik verliet haar
van weedom schreljende, voor : ik verliet haar,
terwijl zij van weedom schreide.

7. Over de perioden.
S. 283. Iedere zin bevat eene volledige voorstelling, of uitdrukking van eene gedachte ,
welke aan het einde met eenpunt, of stip gesloten kan worden. Worth dezelve, enkelvoudig, of zamengesteld zijnde, aanmerkelijk
verleng
, worden verscheidene vol.
d • of l ever
i
zinnen tot eengeheel zamengevoegd , dan ontstaat eene periode.
S. 284. Zoo wel een enkelvoudige, als zamengestelde volzin kan tot eerie periode verlengd
worden • en ten aanzien van eenen enkelvoudi en volzin geschiedt dit, door uitbreiding
en omschrijving, zoo van het onderwerp der
rede, als van deszelfs nadere bepalingen •, of
daardoor, dat men een en hetzelfde hoofddenkbeeld op verscheidene wizen voorstelt.
En dikwerf worden beide deze middelen in
eene en dezelfdeperiode te gelijk gebezigd. Zoo
laat zich, bij voorbeeld, de eenvoudige volzin,
hetgezigt is de voortreffelijkste onzer zinnen,
op de volgende wijze tot eerie periode uitbreiden : hetgezigt verschaft aan de ziel de rtjkste
verscheidenheid van denkbeelden ;• het houdt
zich bezig met zijne voorwerpen op den versten
afstand, en WO den langsten t ij d werkzaam,
zonder van zijn eigen genot vermoeid of verzadigd te worden •; en daaront is het gezigt het
volmaakste en aangenaamste van alle onze zintuigen.
S. 283. De zamengestelde perioden zijn zoo
veelvuldig, als het de zamengestelde volzinnen
zijn, waaruit eene periode bestaat. Eenige
weinige voorheelden zullen ter ophelderinge
zijn.
1. Zamenbindende periode : wijze menschen
zien en beschouwen ieder voor hengewigtig
voorwerpgeheel en aan alle zijden ; zij benterken niet alleen deplaats hebbende gebreken,
maar ook de wezenlijke voortreffeltjkheden eene r
(1) Zie ook

5. 117.
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zaak • zij gevoelen de onvolkomenhet'd van al ling van tusschenzinnen geraakt men buiten
hun weten, erkennen de mogeltjkheid van te staat, om het verband der enkele deelen wel te
dwalen, en zijn des te bereidwilliger, om zich begrijpen, en het geheel in een over te zien.
bij voorbeeld: het is niet verstandig gehandeld,
te laten onderrigten.
2. Verhalende periode : hi' voorzeker, die de tneeningen van die genen, die, in vervolg
onvriendelijk, hard, liefdeloos en ontrouw van tijd, zoo dikwerf hunne eigeni stellingen
trotsch en engedachten veranderden, hunne vorigebetvijomtrent anderen ise ;zich
di
onbartnhartig jegens geringen en behoefligen zen verwierpen, en dus door hunne onbestendiggedraagt •; die de smeekende ellende, zonder heid, door hunne strtjdigheid met zich zelven,
aandoening, voor zich gekromd kan zien lig- duidelijk genoeg toonden, dat zij niet altijd met
id
gen •; die de schamele woning der armoede genoegzame overtuiging tjverden , niet altj
ongevoelig kan voorbij treden •; die den sterven- de waarheid voorstonden, maar zelfs, volgens
den nooddruftigen met verachting van zich kan hunne eigene belijdenis, somwijlen de dwaling
stooten • hi' denkt weinig aan de wisselvallig- openitjk verdedigden, als volkomen zeker blinheden des aardschen levens, en schuift de mo- delings aan to nemen. Om gemakkelijk uitgegelijkheid uit zijne gedachte, dat ook ztjn lot sproken, en beter verstaan te kunnen worden,
zich op de voor hem treurigste wtjze kan moest dezeperiode dus gesteld geweest zijn :
veranderen, dat ook hi' eenmaal tot eene laagte het is niet verstandig gehandeld, de meeningen
leandalen, waarin hi' dehulp en den troost van van diegenen als volkomen zeker blindelings
aan te nemen, die, in vervolg van tijd, zoodik
anderen behoeft.
3. Voorwaardelijke periode : wanneer wij werf hunne eigene stellingen en gedachten verons, bij het terug zien naar de vervlogene uren anderden, en hunne vorige bewijzen verwieronzes levens, de menigvuldige weldaden van pen : ztj toonden door hunne strijdigheid met
God dankbaar herinneren, en ons, voor het zich zelven, duidelijk genoeg, dat zij niet altijd
toekomende, zijner goedertieren bescherminge uit overtuiging tYverden, nietaltijd de waarheid
al biddende aanbevelen, o , dan mogen wij voorstonden, maar dat zij zelfs, volgens hunne
gerust en bit:1'de tot onzen hemelschen Vader eigene belUdenis, somwijlen de dwaling openopzien,
en van zijne milde vaderhand nieuwe lijk verdedigen.
S. 287. Door cans tracht men de al te lange
zegeningen verwachten.
4. Reden gevende periode : zoo gal Alexan- perioden door zoogenaamde parenthesen, of
der zich, o dwaasheid ! aan de wanhopigste tusschen( ) gevoegde zinnen, of ook door een
klagten, aan de diepste mtjmeringen over, de- zegge ik, te verhelpen, loch de parenthesen
wijl hij zag, dat hi' altos overwonnen had, en zijn eigenlijk niets anders, dan hulpmiddelen,
ergeene werelden meer overig waren, om aan om de eene of andere gedachte te plaatsen, voor
welke mengeene bekwame plasts weet te linztjne matg
te onderwerpen.
5. Vergelijkende periode :even als eene scha- den • en het ingelaschte zee ik moet overal,
duw voorbij snelt,enniets,dan eene ledige plaats waar hetzelve voorkomt, als een zeker teeken
achterlaat • even zoo ijlen de oogenblikkenonzes eener ongesehikte zamenstelling van den zin
levee heen, en voeren, in hunne vlugt, het beschouwd worden. Doch deze en meer andere
bedenkingen, betreffende de perioden, behoogoede en kwade deter wereld met zich.
S. 286. Het spreekt van zelf, dat de perio- ren eigenlijk tot den goeden stip en de
den ligtelijk te lang zijn, en uit te veel leden welsprekendheid. Voor het overige moeten
bestaan kannen, dewijI daardoor het oor van de rondheid en vloeibaarheid der perioden
den lezer of hoorder overladen, en zijne aan- door den smaak en een fijngevoel geleerd
dacht vermoeid wordt. Door de opeenstape- worden,
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VOORBERIGT.

Eindelijk verschijnt het reeds verwachte Kunstwoordenboek in het licht. De voornaamste
redenen der vertraging zijn het Publiek bekend, en zullen bij hetzelve genoegzame verschooning vinden, te meer, dewijl het voor mij zeer bedroevende redenen geweest zijn,
Welke ik gaarn had willen , maar niet heb kunnen opheffen. Mogt het werk nu maar
eenigzins aan de verwachting beantvvoorden ! doch ik vertrouw,, dat deskundige
Beoordeelaars de nieuwheid des onderwerps, in onze taal, daarbij wel in aanmerking
zullen nemen, naardien het op eene geheel andere leest geschoeid is, dan hetgeen wij
daarvan in het Nederduitsch bezitten. Ik heb, nogtans, van eenige in andere talen
voorhanden zijnde hulpmiddelen , inzonderheid van het technisches WOrterbuch van
Schrbter, gebruik gemaakt, en er datgene uit overgenomen, hetwelk ik begreep mij, in
dezen, te kunnen dienen.
Nadat het plan van inteekening, met eenige weinige bladzijden des werks, tot eene
proeve, rondgezonden was, ontving ik van dezen en genen, die het oogmerk prezen,
eenige bedenkingen op de manier van behandeling doch daar deze bedenkingen te zeer
uit elkander liepen, en Beene van dezelve geheel konden in aanmerking komen , zoo
besloot ik, op mijnen ingetreden weg voort te gaan, met eene geringe afwijking,
nogtans, van het doel, hetwelk ik mij eerst had voorgesteld.

- VI -

Het kan intusschen niet missen, of men zal, met grond kunnen aanmerken, dat, hier
en daar, noodzakelijke woorden overgeslagen, en, hier en daar, zulke opgenomen zijn,
welke men misschien wel had kunnen ontberen. Ook heeft een gebrek aan mijne
oogen mij belet, den druk naauwkeurig na te zien, alle ingeslopen feilen te verbeteren,
en eene behoorlijke evenredigheid in het gebruiken van groote , kleine, en andere
letters, te bewaren. Wanneer derhalve dit werk eene tweede uitgave mogt beleven,
dan zoude het, hiervan ben ik overtuigd, voor aanmerkelijke veranderingen en verbeteringen vatbaar zijn ; onaangezien dit, vertrouw ik, dat hetzelve, zoo als het is, voor
velen eenige nuttigheid hebben, en van duurzaam gebruik zal kunnen wezen.
Ik heb getracht, zoo veel mogelijk , aan mijne beloften te voldoen, en vreemde
woorden en kunsttermen , met de noodige vertaling, op te geven , welke in de
dagelijksche verkeering, en in deze en gene geschriften, voorkomen, en niet algemeen
verstaan worden. Ten aanzien van latijnsche, fransche, en uit andere talen ontleende
spreekwijzen en gezegden, heb ik die, Welke mij toeschenen van nut te kunnen zijn,
wanneer zij mij, onder de bewerking, voorkwamen, of invielen, opgegeven, omdat zij
dikwerf, zonder bijgevoegde vertaling, gebezigd worden , b. v. poste restante ; post
festum ; in purls naturalibus ; a merveille ; a piacere ; ab intestato ; res nullius ; de
omnibus aliquid , de toto nihil ; pique-nique ; vita brevis, ars longa ; en vele andere.
Immers, men vindt in zeer geachte werken, bijzonder maandwerken , welke vrij
algemeen, en ook door menschen, die Been Latijn verstaan, gelezen worden, onder
anderen : odium theologicum odium diabolicum ; ex ungue leonem; post hoc ergo propter
hoc, enz., zonder de vertaling dezer woorden ; en daar elk, die dit leest, natuurlijk
verlangt de beteekenis van deze gezegden te kennen, zoo heb ik dezelve, nevens eenige
andere dergelijke spreekwijzen, in dit werk opgenomen en de vertaling er bijgevoegd.
Vele, uit andere talen overgenomen woorden hebben, door het gebruik, het burgerregt verkregen, als : artikel, avontuur, banket, bijbel, cilinder, cirkel , deken (overste),
diaken, element, evangelie, label, fonds, galop, grossier, heraut, humeur, impost, instituut,
kantoor, karakter, lakkei, legende, muzijk, minuet, natie, nul, officier, orde, paruik,
publiek, roman, regent, sabbat, schepter, tempel, termijn, vokaal en andere. En schoon
men voor eenige dezer woorden, zeer goede en even verstaanbare nederduitsche
woorden zou kunnen bezigen, als : voor muzijk, toonkunst ; voor natie, yolk ; voor
officier, bevelhebber ; voor regent, bestuurder ; voor schepter, rijkstaf ; voor tempel,
bedehuis ; voor vokaal, klinkletter enz., zoo zijn deze woorden en vele andere, door
het gebruik der tale , als ware het, ingelijfd ; en men kan zich van dezelve niet
opzettelijk onthouden, zonder bijzonder te willen wezen.
Daarentegen behoort men , zoo veel mogelijk, zulke basterdwoorden , en in het
spreken en in het schrijven, te vermijden, welke nog niet in algemeen gebruik geraakt
zijn, en althans door nette Schrijvers en taalkundige Redenaars zorgvuldig vermeden
worden, als : attentie, affirmatie, ambitie, applicatie ; basement, benevolentie, brusque ;
calamiteit, calumnie, conversatie ; degout, disgracie, distinctie ; editie, etage ; fraudulent,
frustreren ; genereux, graviteit ; harangue, horribel; ignorant, imiteren ; lastage, litigeren ;

malcontent, molesteren ; naturel , negligeren ; obedient, obstructie ; palpabel, perfect ;
refutatie; situatie ; terribel ; usantie ; valeur ; zele en duizend andere, welke in dit
woordenboek voorkomen, terwij1 uit de daarbij gevoegde nederduitsche woorden
genoegzaam is af te Leiden, dat men dezelve zeer wel kan missen.
Nette Schrijvers, zeide ik hier boven, onthouden zich van al zulke basterdwoorden,
en trachten de zuiverheid onzer tale te bewaren. En evenwel leest men, in nog

tot refutatie van hetgene
eene opgave van de bijzondere sustenues , enz. Zou het, dacht ik, minder wellui-

onlangs uitgekomen, en naar waarde hooggeschatte werken :
enz.,

dend voor het gehoor, of minder aangenaam voor het gezigt zijn, wanneer men sprak
en schreef :

tot wederlegging van hetgene enz. ? Immers neen ! wel waarom dan een

basterdwoord gebezigd , waar wij een goed nederduitsch woord hebben ? Doch den
Schrijver is, waarschijnlijk, dit woord ontvallen, zonder, op dat oogenblik, aan een
basterdwoord te denken. Er zijn, ja, eenige vreemde woorden, welke wij molten
overnemen, omdat wij er Beene enkele, even verstaanbare woorden voor hebben, en
derzelver beteekenis door eene breede omschrijving zouden moeten aanduiden, als

archivarius, iemand, die aangesteld is, om belangrijke schriften, inzonderheid staatspapieren, in orde te houden en te bewaren ; axioma, eene erkende, aanschouwelijke
grondstelling, welke zoo duidelijk is, dat dezelve Been bewijs behoeft ; en meer
andere.
Men heeft, sedert eenigen tijd, het onvoegelijke en met onze schoone moedertaal
strijdige, van het onbepaald gebruik der vreemde woorden beginnen in te zien ; doch
daar men toch gaarn vele wenschte te behouden , heeft men er dit op uitgevonden , en is het eindelijk mode geworden, vooral in nieuwspapieren, vele dezer
woorden van hun eigen natuurlijk kleed te ontdoen, en in een gedeeltelijk nederduitsch gewaad te steken, waardoor de meeste een zeer misselijk tweeslachtig aanzien
bekomen, b. v. klimax, kurator, kwalificatie, likwideren, ekskuzeren, rekwest, trankwilizeren, konstruksie, okkazie, garde-du-korps; en vele andere. Doch op zulk eene wijze zou
men, naar mijn inzien, de taal niet verrijken, maar wel geheel verbasteren, daar men
intusschen, voor de meeste van die vreemde woorden zeer goede nederduitsche heeft,
waarvan men zich , zonder hinder, bedienen kan1 ; be halve dat men ,daarmede
voortgaande, eerlang

likwor voor liquor enz. zal lezen, en vele woorden een ongevallig

kakelbont voorkomen zullen krijgen. Komt het somwijlen te pas, een vreemd woord
te bezigen, men gebruike dan daartoe de eigene letters van het oorspronkelijke woord
en schrijve, b. v.

excuseren, qualiteit , constructie, occasie , enz., waarvan ons eigenlijk

alleen de basterduitgangen toekomen.
Het is zeer moeijelijk, en voor eenen enkelen genoegzaam onmogelijk 1 de uiterste
grens in dezen aan te wijzen, naardien vele vreemde woorden, langs denzelfden welt,
der tale ingedrongen, en in algemeen gebruik geraakt zijn, als : comptoir, , perruque, enz.
welke, bij hunne overbrenging in onze taal, insgelijks veel van hunne oorspronkelijke
gedaante verloren hebben, en eindelijk

kantoor en paruik of pruik, geworden zijn. En,

daar eenig gezag hieromtrent zal dienen te beslissen , in zoover namelijk, de spelling

en het gebruik der woorden door het gezag kunnen bepaald worden , zoo zien wij
verlangend uit naar de werkzaamheden van het Koninklijk Nederlandsch Instituut van
wetenschappen, letterkunde en schoone kunsten, hetwelk zich, gelijk wij op grond mogen
verwachten, deze zaak, als van groot gewigt, ernstig zal aantrekken.
P. WEILAND.
ROTTERDAM,

20 November 1824.

Wij zullen hier bijvoegen dat Weiland, bij het uitgeven van zijn Kunstwoordenboek,
niet ten onregte vermoedde dat hetzelve niet volledig was ; want naauwelijks was het
bij de letterkundigen bekend of het gebruik deed ondervinden dat een groot getal,
en veelal noodzakelijke , woorden er in overgeslagen waren, en dat de Schrijver bij
velen zich eenigzins misgist had. — De grondslag echter was nu gelegd, en het scheen
niet zeer moeijelijk de noodige vermeerderingen en verbeteringen aan dit werk toe te
brengen ; ook reeds in het jaar 1832 verscheen te Rotterdam, onder den tijtel van
- VIAND 1 een boek waarin naauw-. W
SUPPLEMENT op het Kunstwoordenboek van P.
keuriglijk, al wat in Weiland's werk ontbrak, bij een verzameld was.
Dit Supplement, in hetzelfde formaat en stelling als het oorspronkelijke werk, had
niet minder bijval dan dit laatste, en was ook even zoo belangrijk. loch daar die twee
deelen slechts den, overal dooreenloopend, werk uitmaken, is derzelver gebruik
hierdoor zeer moeijelijk geworden, mits men gewoonlijk niet kan voorzien in welk
van die beide deelen men een gegeven woord zal aantreffen ; dikwerf ook ontmoet
men het woord in de beide deelen, telkens met eene verschillende beteekenis.
Die moeijelijkheden zijn door onze uitgave uit den wed geruimd. Een en dezelfde
alphabetische orde bevat hier al de woorden die daar afzonderlijk en willekeurig, •
sommigen in het Kunstwoordenboek, anderen in het Supplement, voorkomen ; die
beide deelen zijn in onze uitgave, om zoo te zeggen , in een versmolten, en maken nu
maar éèn werk uit. — Verder hebben wij goedgevonden deze uitgave in formaat,
letter en papier geheel gelijk te maken aan die van het Woordenboek, terwijl zij als
een noodzakeli jk vervolg van dit werk mag gerekend worden.

DE UITGEVER,

J. F. VAN TICHELT.
ANTWERPEN,

October 1843.

KUNSTWOORDENBOEK.

A.

A.,

k and
la
ers
de zesde toon in de muzij,
g
enoemd.
A. of Ao. Anno, in het jaar.
A., als getal, beteekent, in oude Romeinsche
opschriften, 500, en A met eene streep er
boven, 5000.
A., Prijsaanduiding : f10.
A. Muntspecie-teeken.
A. Arancer(op een horlog.)
A. A. op recepten, of voorschriften der Artsen,
ana, van elk even veel.
A. A. A. (scheik.), amalgama.
A. aer. vulg., Anno aerae vulgaris, in het jaar
dergewone tijdrekening.
de gouden bul.
A. B., aurea bulls,
A. C., anno Christi, in het jaar van Christus.
A. c., anni currentis, van het loopende jaar.
A et 0., Alpha en Omega, het begin en het
einde, een toenaam van den Heiland.
A. anno mundi, in het jaar der wereld,
ook artium magister, anders A. L. M., artium liberalium magister, meester der vrije
kunsten.
M. , amica manu. Op adressen, met vriend.
A..
A. o. c., ab orbe condito, van de schepping der
wereld af.
A..
o. R., anno orbis redempti, in het jaar na de
verlossing der wereld • hetzelfde als A. C.
anno Christi.
A. PR., annoproeterito, in het afgeloopen jaar.
A. R.S., Ann° restauratae salutis , in het jaar
na de herstelling des heils.
KUNSTWB.

A. s. s., acta sanctorum, handelingen der heilien.
A. u. c., anno urbis conditae, of ab urbe condita,
na de bouwing van Rome.
A. u. s., actum ut supra, op den boven gem elden dag.
Ait., op het fransche geld, de muntstempel van
Metz.
AASCHAOUR, een voornaam feest bij de Perzen,

ter eerc van twee zonen van Ali.
rozenkleurig edelgesteente in Japan, en
daar zoo hoog geschat, dat er de uitvoer van
verboden is.
AATAS, opziener der nachtwacht in Perzie.
As, de 9° maand des joodschen jaars, die 30
dagen heeft en in Julij en Augustus invalt.
ARAB, zoo heeten de Turksche matrozen, welke
de Sultan in zijn rijk laat pressen, wanneer
hem daartoe slaven ontbreken.
ABAcA., eene soort van hennip, op de
sche eilanden, uit eeneplant, koffo, bereid
wordende.
ABAcorr, een hoofdsiersel der oude koningen
van En eland van boven al s eene dubbele
kroon zainengesteld.
A BACULO AD AlNGULUM, van de zijde eens driehocks tot zijnen hock besluiten, d. eene ongerijmde gevolgtrekking maken.
ABACUS, een plat stuk mariner, of iets dergelijks,
op het kapiteel eener zuil, bij de toskaansche
en dorische orden volkomen vierkant, (loch
bij dc ovorige aan alle zijden ingebogen.

AAT,

ABAT.
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ABIB.

lat., abaque, fr., eene rekentafel bij de ABBA, syr., zoo veel als vader.
perzische zilveren munt.
ouden • ook eene met fijn zand bedekte ta- A BBASSY,
fel, waarvan de oude wiskunstenaars zich be- ABBE, een abt, hetzij het hoofd eener abdij, of
eener verzameling van canonici regulares. In
dienden, om er figuren op te teekenen.
Frankrijk gaf men dezen naam ook aan ieABACUS PYTHAGORICUS, lat., abaque, ook la table
mand, die een zwart of violetkleurig kleed
de Pythagore, fr., de tafel van Pythagoras •;
droeg, en, zonder een geestelijke te zijn, eenen
anders de tafel van vermenigvuldiging.
witten kraag om den hals had. Ook, schertABADDON, in de Openbaring van Joannes, de ensender wijze gesproken, een jonge opgeschikgel des afgronds.
tegeestelijke, wiens gedrag meer wereldlijk,
ABADIR, voornaamste godheid der Karthagers •;
dangeestelijk is.
de steer , dies Saturnus van Rhea ontving,
en hem in plaats van den pasgeboren Jupi- ABas, absces, een ettergezwel.
ABDALLA, abdala (in het arabisch, een dienaar
ter verslond.
en aanbidder van God). Dezen naam dragen
ABALIENANDI JUS, het re st van vervreemding.
de Perzische monniken.
Abalienatie, abalienatio, heet, in het Romei nsche regt, eene wijs van vervreemding, waar- ABDAR, een koninklijke bediende in Perzie, die
uit eene verzegelde kruik den Koning water
door zaken, welke men res mancipi noemde,
om te drinken toereikt.
als : vee, slaven, landerijen, enz., aan anderen
werden overgedragen. Abalieneren, ont- ABDAST, abdest, de plegtige wassching vOOr het
g
ebed bijde Turken.
vreemden, vervreemden.
ABDERA, eene oude stad in Thracie, waar de inABANDON, a l'abandon, iets a l'abandon geven,
woners zeer onnoozel waren • de hun gelijlaten ; iets laten varen, in den steek laten.
kende nakomelingen heeten van daar ABDERIAbandonneren , verlaten, prijs geven, van
TEN. Abderitenstreken, belagchelijke, domme
iets afstand doen.
streken. Abderologiseren, ongerijmde, zotte
ABANGA zoo noemen de inwoners van St. Thodin en spreken.
mas 'de Haar citroenen zweemende vrucht
ABDICATIE, het vrijwillig nederleggen van een
hunnespalmbooms.
ambt, het afstaan van goederen ; de uitsluiABANNATIO, verbanning voor een jaar, bij de
tin g van eenen ongehoorzamen zoon uit de faGrieken.
milie, of erfenis. Abdiceren, afslaan, afschafABAPTISTON (chirurg.), anders trepaan, fr. trefen, ontzeggen, verwerpen.
pan, beenboor, schedelboor.
ABDINGHOF, hervormde benedictijner abdij van
ABARCA, spaansche schoen, om steile bergen te
Cluni in Paderborn.
beklimmen.
ABDITAMENTUM, het een van eene gevraagde som
ABARCEREN, iemand uit zijne bezitting verdrijafgetrokken, of afgedongen is.
ven.(Regtsgeleerdh.)
ABDUCTIE, beenbreuk aan de gewrichten •; ook
ABARTICULATIE (ontleedk.), ontwrichting.
bij de aanhangers van Aristoteles , over an
ABAS, een Perzisch gewigt, om paarlen merle te
van een voorstel tot een ander, om door verwegen.
gelijking van beiden de waarheid eener sluit(fabelk.) , de naam van een der drie
ATER
BAS
rede in te zien.
paarden, voor den wagen van Pluto es anABDUCTORS, zie ADDUCTOREN.
nen.
ABECEDARIUS, lat., abecedaire, fr., komt van A,
ABATELEMENT, in de levantsche koopsteden. de geB, C, D, en wordt van iemarid gezegd, die
regtelijke uitspraak eens consuls bij misstapnog het abe leert, ook die het in de eene of
door kooplieden zijner natie begaan.
P
an ere wete.nschap nog niet ver gebragt heeft.
ABATI , de naam eener b eruchte rooverbende in
t alie, omtrent het einde der veertiende eeuw. ABELARDISEREN (schertsenderwijze), ontmannen.
I
Abelard werd, op aandrang van Heloizes
ABAT-JOUR, fr., abajour, een keldervenster •; ook
vader, ontmand.
een venster met schuinsche luiken, waarin
licht slechts van boven kan invallen, zoo ABELLAGIUM , het regt van eigendom eens leenhet
heers op de wilde bijen zijns leenmans.
als in gevangenissen, bij ons gemeenlijk koekoek genoemd. Ook dragen de zoogenoemde ABELONITEN,. abeliers , sekte, die het huwelijk
goedkeurde en deszelfs regten afkeurde.
jalousien, of zonneblinden, dezen naam.
ABEONE (fabelk.), eenegodin, welke de oude
ABATTIS, afval van gevogelte enz. • verhakking
Romeinen zichplagten aan te bevelen, wan(in de krijgsk.).
neer zij op rein in en.
ABATTU, geabatteerd, krachteloos gemaakt, verABERRATIE , afwijking, afdwaling, b. v., wanmoeid, afgemat, vervallen, nedergeslagen.
neer eene vaste ster van hares andersgewoABATUTA (muzijk), of ens de maat, naauwkeunen loop afwijkt, afdwaalt. De schijnbare
rig afgemeten.
beweging der sterren.
ABAT-VENT, abavent, fr. (bouwk.) een houten afschutsel voor openingen aan gebouwen, om ABIB(tijdrekenk.), de eerste maand van het kerkejaar der Hebreers, anders nisan genoemd,
re en en wind of te keeren, waarvoor wij het
en overeenkomende met onze maand maart.
wooed windbordgebruiken.
ABACUS,

ABOL.
eenGod bij de Kalmukken, die zijne
woonplaats in den hemel teen den opgang
der zon heeft, en de zielen der menschen in
het oogenblik, dat zij zich van het ligchaam
scheiden, tot zich trekt. Zijn zij rein van zonden : zoo veroorloft hi'j Naar in de lucht rond to
zweven , doch in het tegenovergestelde geval
blaast hi'j ze weer van zich af, of laat ze weer
in een levend schepsel over aan.
ABHIGIT, een offer, hetwelk een indische Rajah,
ter verzoening van eenen, zonder opzet aan
eenenpriester beganen moord brengen kan.
ABJECT, verworpen, laag, liederlijk. Abjiceren,
abjicieren, verwerpen, verachten. Abjectie,
geringschatting, verachting.
AB INTESTATO , zonder testament. Erfgenamen
ab intestato , achtergelatene naaste erven ,
natuurlijke erven • naaste bloedverwanten.
ABIPONES (geschiedk.), de naam van een Zuidamerikaansch yolk in Paraguay.
ABITURIENTEN, zoo heeten, in Duitschland, de
studenten, welke, na afgelegd examen, de
akademie verlaten.
ABJUDICATIE, geregtelijke ontzegging, weigering. Het tegendeel is adjudicatie , geregtelike toewijzing. Abjudiceren , geregtelijk
ontzeggen.
ABJURATIE, afzwering, openlijke herroeping.
Abjureren, verloochenen, afzweren.
ABLACTEREN, een kind spenen.
ABLATIvUS (taalk.), de ablatief, de zesde naamval der naamwoorden in de latijnsche taal.
Ablativus absolutus, de volstrekte ablativus,
of die door nietsgeregeerd worth.
ABLECTEN, Romeinsche keursoldaten.
ABLEGAAT (in de Roomsche kanselarij) , een
geestelijke, die, in bijzondere omstandigheden, van dens last krijgt, om zekere
werkzaamheden eens apostolischen le cats
waar to nemen. (Het staat nietgelijk met
vicelegaat.)
ABLEGMINI, de deelen van een offerdier, die de
Romeinen voor deGoden bewaarden.
ABLEPSIE, blindheid, ook zinneloosheid, onbedachtzaarnheid.
ABLIGUREREN, op eene liederlijke wijs verdoen,
verkwisten, verbrassen, door de keel jagen.
ABLUENTIA reinigende geneesmiddelen, dienende om op to lossen en of to drijven.
ABLUTIE, het reinigen of afwasschen met geneesmiddelen • de wijn, die den priester bij
de misseop de vingers gegoten wordt.
ABNEGATIE, ontzegging, verloochening. Abnegeren, ontzeggen, loochenen, verzaken.
ABOLEREN, afschaffen, een wet opheffen. Abolitie, geheele afschaffing van iets. Abolitie
van straf, vrijspreking van eenige misdaad,
en opheffin g der straf • zoodat daaromtrent
geen onderzoek meer ma gedaan , en de
misdaadals niet gepleegd moet aangemerkt
worden.
AVOLLA, abolan , zekere klecding der oude

ABIDA,

rieken, bestaande in een' langen rok, zonder mouwen.
ABOLLAGIUM, het regt van den leenheer op de bijenzwermen in de bosschen zijner vasallen.
ABOMINABEL, abominable, fr., verfoeijelijk, afschuwelijk ; abominatie, verfoeijing, afschuw,
afschuwelijke daad. Abomineren, verfoeijen,
afschrik hebben.
ABONDANCE, zie Abundant.
ABONNEREN, zich in eens uitkoopen, en dus van
gedurige betaling bevrijden, b. v., zich bij
eenen boekhandelaar , tot het lezen van
maandwerken, enz., of in den schouwburg,
ter bekoming van vrijen toegang, abonneren.
Abonnement, zulk eene uitkooping, of vrijmaking. Abonnement suspendu , met opheffing van het abonnement, wanneer de
geabonneerden in den schouwburg ook be..
talen moeten.
ABORDAGE, fr., het aanstooten der schepen •; het
enterers. Ook de landing; het aanspreken.
Aborderen, aanlanden •; ook aanspreken. Op
het eerste abord, op het eerste oogenblik, in
het begin.
ABORIGINES, oorspronkelijke inwoners, de eerste
volkeren eens lands, in tegenoverstelling der
kolonisten.
ABORTEREN, ontijdig baren. Abortus, lat., miskraam, misgeboorte. Abortief, ontijdig gebaard • dat ontijdig doet baren.
ABOUCHEREN aboucher, fr., raadplegen, toespreken, ergens over spreken. Abouchement,
raadpleging, zamenspraak, gesprek.
e ook bijslaapster bij de oude
ABRA, kamermeisj,
Grieken en Romeinen.
ABRACADABRA, woorden of schriften, welken onverstandige, bijgeloovige lieden eerie groote
kracht toeschreven. Het woord abracadabra,
op eene bijzondere wijs, geschreven, en als
amulet bij zich gedragen, moest tegen allerhande kwalen en ziekten dienen.
ABRAHAMITEN, sekte der Oostersche Kerk in de 9e
eeuw, die de Godheid van Christus verloochende, en aldusgenaamd is naar haren
stichter Abraham uit A ntiochie • Boheemsche
deisten, die in 1782 hetgeloof omhelsden,
hetwelk Abraham voor zijne besnijdenis gehad had.
,
openbare hoeren in Guinea.
ABRAKREES
ABRAXAS, amulet, geheimzinnig woord.
ABREGE , fr., kart uittreksel uit een bock, of
geschrift. Abrêgeren, verkorten.
ABREVIATOR, lat., abreviateur, fr., een verkorter. Abreviatores, abreviateurs (in de pauselijke kanselarij) die personen , welke de
bullen, brevetten en anderegeschriften stetlen, waarbij men zich van vele verkortingen
pleegt to bedienen. Abreviatuur, abrêviatie,
verkorting der woorden, hetzij door ui dating
van letteren, hetzij door het gebruiken van
teekenen, of karakters, ter aanduiding van
woorden. Abrevieren, verkorten, bij ver-

ABSO.
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ABST.

lijkheid of schuld, vrijgesproken wordt. Abkorting, of met enkele letters, of karakters,
solveren, vrijspreken.
geheele woorden schrijven.
ABRITES (geschiedk.) , naam eener Indiaansche ABSOLUTIEDAALDER, eene fransche zilveren medailje ter grootte van een' daalder , welke
natie, ten tijde van Alexander den grooten.
Hendrik IV. ten jare 1395 slaan lief. Op de
ABRIZAN, een feest bij de oude Perzen •, ear an
voorzijde staat het borstbeeld van den Paus
bij de lateren het gebruik nog overgebleven
met het omschrift : CLEMENS VIII. Pont. max.
is, om zich met welriekende wateren te be(Pontirex maximus), opde keerzijdehet horst_sprengen.
beeld des Konings van Frankrijk met het omABROGEREN , afschaffen , opheffen. Abrogatie ,
schrift : HENRICUS IV. D. G. Franc. et Nay.
afschaffing eener door de wet ingevoerde
Rex Christia. (Del Gratiti Francioe et Nagewoonte.
verrce Rex Christianissimus). Deze gedenkAMON, was een zeerweekelijke en wellustige
penning is zeer oud geworden en merkwaarGriek, weshalve men zijn' naam nog heden
dig we ens deszelfs aanleidende oorzaak. Henten dage aan dergelijke personen geeft.
drib IV. was we ens zijne onregtzinnigheid
ABRUPT , plotselijk, afgebroken. Ex abrupto,
en het edict van Nantes, dat aan de Hervormplotselijk, op eenmaal, onvoorziens, zonder
den vrije uitoefening van godsdienst toestond,
vooraf jets te zeggen, of den aanvang van
in 1591 door den Paus in den ban gedaan. Ofiets te verhalen. Abrupta, op staanden voet
schoon de parlementen van Frankrijk dezen
voortgebragte, of andere korte, geestige
banvloek voor onregtvaardig en ongeldig verinvallen. Abruptie, afbreking.
klaarden, werden Loch de intrigues der geesABRunaEN beestachtig , of tot vee maker.
telijkheid voor den Koning gevaarlijk, en het
Geabruteerd, totvee geworden, of beestachtig
was den Jesuiten bijna gelukt, eenen aanslag
dom geworden.
to en zijnieven uit te voeren. Hendrik kwam
ABSCES, zie Abces.
er met verlies van een' tand af, en de Jesuiten
ABSCINDEREN afsnijden, afrukken, afhouwen,
e r en weggejaagd. Intusschen kwam het
.Abscissae zoo veel als amputatie, van het
toch kort daarop tot eene minnelijke schikking
lat, abscissio en amputatio.
tusschen hem en den Paus, die hem in 1395
ABSENT, afwezend. Absens carens, die niet bij
van den ban vrijsprak. Om deze verzoening beis, gaat ledig henen.
^
de hand of tegenwoordig
kend te maken, en om het vertrouwen der
Absentes , de afwezenden , verscholenen,
ijverig katholijke onderdanen te verwerven,
Curator absentis, voogd, opziener Bens afwewerd deze gedenkpenning geslagen.
zenden. Absentie, absentia, absence, afwezendheid. Absentia Reipublicce causet, of lau- ATSORBENTIA, middelen, welke de zurc dampen,
of scherpteninzuigen. Absorbentia vase (gedabilis, afwezendheid om den wil van het
neesk.) opslurpende vaten. Absorberen, in
gemeenebest. Absentia vituperalis, of malizich trekkers inslokken, fig. verteren, vertiosa , afwezendheid uit schandelijke oordoers, verkwisten • ook verdringen, als : een
zaken. Absentia causalis, eene toevallige, of
sterkere reuk absorbeert eenen zwakkeren,
onschuldige afwezendheid. Absenteren (zich)
eene grootere straf eene geringère. Absorpheengaan, zich verwijderen.
tie, absorptio, lat. absorption, fr., het inAMIDES (sterrek.), de twee punten van de loopslokken, inzuigen der sappen •, ook verzwelbean een hemelligchaams , die het digste
ging, vertering, verkwisting.
bij- en het verste van eikander afstaan.
ABSQUE, zonder. Absque unit' conditione, zonder
ABSIS, gewelf, meestal kerkgewelf.
eenige voorwaarde, onvoorwaardelijk. Absque
ABSOLUMENT , fr., volstrekt. Absoluut, absolut,
causes cognitione, zonder kennis van zaken,
absolutes noemt men dat ere hetwelk als
ongehoord, zonder onderzoek.
bloot op zich zelf staande, en zonder betrekking op iets anders, beschouwd wordt • onbe- ABSTEMIUS, lat., abstéme, fr., die zich van de
eene of andere zaak, inzonderheid van wijn,
perkt, onafhankelijk, vrij. Terminus absoluonthoudt.
tus, eene uitdrukking, die op niets betrekking
he t. Ook zonder beding, onvoorwaardelijk ABSTENSIE, verklaring, dat men van eene erfenis,
waartoe men bij testament geregtigd is, vrijals • ik wit het absoluut zoo en niet anders
willig afstand doet.
hebben • absolute kracht, die in een ligchaam
onophoudelijk en altijd even sterk werkt • ARSTENTI, in de eerste kerk degenen, die in den
kerkban leefden •, gevolgelijk zich van de
ablativus absolute • zie ablativus. Absolutie,
godsdienstoefening moesten onthouden.
absolutio, lat., vrijspreking, ontslag eener
verantwoordelijkheid. Het meerv. absolutio- ABSTERGENT (artsenijk.), zuiverend, afleidend.
Abstergentia, afleidende, zuiverende geneesnes beteekent, bij de Roomsch-Katholijken,
middelen. Abstersie, reiniging, zuivering.
het besprengen met wijwater, en het bewierooken van gestorvene hooge personen, wel- AESTINEREN, zich onthouden. Abstinent, die zich
onthoudt, die matig is. Abstinentie, onthouke men zal begraven. Absolutorium, een vonding van spijs, drank, enz.
nis, of geregtelijke uitspraak, waardoor
iemand van eerie verpligting, verantwoorcle- ABSTRACT , afgetrokken, in tegenoverstelling
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van concreet. Deugd, schoonheid, enz. zijn
abstracte begrippen. Eene zaak in concreto

ACCE.

men zich verliest •, verlegenheid, waaruit

men zich niet weet te helpen.
happen ABYSSUS , diepte, afgrond. Overdragtelijk, een
beschouwen, is met alle hare eigensc
en omstandigheclen •; in abstracto daarentegen
onverzadelijk mensch, veelvraat.
wanneer eene zaak alleen op zich gedacht AB ZENDEGHIAN, de bran des levens of der jeugd,
vanwelke eene Perzische overlevering zegt,
worth, zonder derzelver eigenschappen en
omstandigheden in aanmerking te nemen •;
dat zij oostwaarts in een duister land ligt,
b. v., regtvaardigheid, godsvrucht, geleerden Naar water de onsterfelijkheid geeft.
heid, zijn abstracta, een regtvaardige, god- Ac. Academie.
vruchtige, geleerde, daarentegen, concreta. ACACECIUS, bijnaam van Mercurius, naar zijnen
Ook noemt men iemand abstract, die in eene
p
lee varier Acacus.
zaak zoodanig verdiept is, dat hi' op het geen ACACIA, een bundeltje, of zakje met aarde gebij en nevens hem is, een acht geeft, --dat
vu d. De Konstantinopolitaansche keizers
hi' niet boort, wat gezegd wordt. Eene abplagten het altoos in de linkerhand te drastracte verhandeling is zoodanige, welke door
gen, ter herinnering, dat ook zij stof en
eene al te afgetrokkene redenering, duister en
asch zouden moeten worden.
moeijelijk te verstaan is. Abstractie, het af- ACADEMIE, zie AKADEMIE.
trekken dergedachten van eenig ding ; ook ACAENA , Grieksche lengtemaat van 10geomezulk een afgetrokken denkbeeld ; ook vertrische voeten , welke ook dodecapode gestrooijing, man el aan opmerkzaamheid. Abnoemd werd.
stractum, lat., het afgetrokkene, een of e- AcAdviTHos , een grieksch woord , hetwelk de
trokken denkbeeld. Abstraheren, aftrekken,
beste, gunstigste hoedanigheid en den schoonstn omtrek des menschelijken ligchaams
ingedachten afzonderen.
ABSTRUEREN, verbergen, geheim houden. _Libuitdrukt.
strus
,
verborgen, duister, onverstaanbaar. ACAMPSIA, onbuigzaamheid (der ledematen).
ABSURD, ongerijmd, onverstandig, dom, on eACANGIS, acanges, zoo worden Turksche vrijwilschikt, zot. Absurditeit, eene ongerijmde
ligers genoemd, of soldaten, die zonder soldij
zaak.
dienen, en van den buit leven.
ABUDAD, degroote oorspronkelijke stier, welke,
‘kCATALECTISCH, Akatalectisch, in de dichtkunst
een vers, hetwelk ten aanzien der voeten en
vol ens de godsdienstleer der Parsen, Ormuzd
en de hoogste volkomenheid bezit.
schiep, en in hem de kiem aller toekomstige
letter
Catalectisch is ha tegendeel waarvan.
din en leide, die zich naderhand uit hem
ontwikkelden.
ACATALEPSIS , Akatalepsis, onmogelijkheid om
ABuis, abus, vergissing, verzinning, misslag,
eene zaak te begrijpen •; onbegrijpelijkheid.
ook misbruik. Abuseren, vergissen, verzin- ACATBOLICI, akatholici, onroomschen • dus wornen, zich abuseren. Iemand abuseren, misden de Protestanten door de Roomsch-Katholeiden, bedriegen, met valsche berigten enz.
liken genoemd.
Desabuseren, iemand de oogen openen ten ACATOPOSIS, onvermogen om te drinken , of in
het aigemeen om te slikken.
aanzien van eene hemgedane valsche voorstelling, iemand uit de dwaling helpen. Abu- ACATHARSIA, onreinheid, onzuiverheid.
sier, abusive, par abus, fr., bij vergissing, ACATHISTISCH, smeekend.
ACATIUM , boot, waarvan zich de Ouden tot
uit dwaling.
oorlogsondernemingen bedienden.
ABU JAHIA, bij de IVIahomedanen een doodsengel,
die van God den last bekomen heeft, om de ACCAELEREN , overladen , bezwaren , belasten,
nederdrukken. Met bezigheden belast, bezielen van de ligchamen te scheiden.
zwaard zijn. Iemand met verwijten overlaABUKELB, zoo noemen de Egyptische kooplieden
den. Geaccableerd, ter nedergebogen of geeenen Hollandschen rijksdaalder •; dewijl zij
drukt, door zware ram en en tegenspoeden.
den daarop geslagen leeuw voor een' hond
ACCALIA , Larentalia , een feest, hetwelk de
(kelb) aanzien.
Romeinen jaarlijks den 23 December ter eere
ABUNA, de titel van den Metropolitaan van Abysvan Accalarentia , de vrouw van Faustulus
sinie, welke zoo veel als onze varier beduidt.
en zoogster van Romulus en Remus, vierden.
ABUNDANT, overvloedig • abundantie, abondance,
fr., overvloed. Ex abundantiii cordis os lo- ACCAPAREUR , fr., opkooper van waren, inzonderheid van levensmiddelen. Woekeraar.
guitur, waar het hart vol van is, daar loopt
ACCELERANDO , ital. (muz.) , met toenemende
de mond van over.
snelheid. Acceleratie , bespoediging, snelle
ABUSUS, lat., misbruik. Abusus non tollit usus,
voortgang. Accelereren , bespoedigen.
het misbruik neemt hetgebruik niet weg.
ACCENDONES, de opzigters over de kampvechters
ABUTTO, een Japansche God, die heeling en gebij de Romeinen, die dezelve tot den strijd
nezing, goeden wind en gelukkige reis geeft,
aanmoedigden en aanwakkerden.
en in het algemeen tegen onheilen bescherACCENSI, te Rome dienaren in den raad en uitming verleent.
roepers van de wren.
ABYME, fr., afgrond, die te. Fig. alles, waarin
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ACCO.

ar accident , bij
P
eval.
to
— Accidenteel
,
toon der stem in het spreken •; zekere
accidentel, fr., toevallig, het een niet aan
uitspraak, als, wanneer men zegt : hi' heeft
zekerewetten onderworpen is. -- Accideneen slecht of goed accent •; toonteeken eener
tellement, toevalligerwijze, bij toeval.
lettergreep • de nadruk des Loons in de
muzijk. Accentuatie, de re to plaatsing der ACCIDENTALEN, eene sekte, die tegen de substantientalen overstond. Deze hielden de erfzonde
accenten. Accentueren, met accenten teekevoor een zelfstandig boos wezen, voor eenen
nen •; behoorlijk uitspreken. iiccentus ecclein den mensch tegenwoordigen duivel , die
siastici, lat., de stembuiging bij het zingen
in den doop moest uitgedreven worden •; gene
der altaargezangen.
daarentegen voor eene van Adam overgeerfde
ACCEPTA, wat men ontvangen heeft, de onttoevallige gebrekkelijkheid.
vangst • data et accepta, ontvangst en uitgaaf.
A cceptabel, acceptable, fr., aannemelijk, wat ACCIJS, act se fr., eene geregtelijke belasting
op levensmiddelen en zulke waren, welke
aangenomen kan worden. Acceptant, degedoor het gebruik verslijten •; ook de plaats,
ne, die eenen wisseibrief aanneemt, en met
waar de accijsbedienden bijeenkomen, en
het woord geaccepteerd, en met zijnen naam
waar de accijs betaald wordt.
onderteekent, en zich daardoor verbindt,
om, op den vervaldag, te betalen. Acceptant .Accasmus, weigering, wanneer men bedieningen
en eer, om zekere redenen, in schijn afslaat,
per honor di littera, of del giro, is diegene,
ofschoon het blijkt, dat men dezelve begeert.
welke zonder zelf de betrokkene te zij,
n uit
vriendschap of gene aenheid, eenen wissel ACCLAMATIE, acclamatio, lat., acclamation, fr.,
vreugdegeroep, blijde toeroep bij den intogt
aanneemt, en zich ver7bindt om denzelven te
van personen •; algemeene goedkeuring, ook
voldoen. Acceptatie, aannerning, het aannebenoeming tot iets, zonder stemming.
men, b. v., van eenen wissel, om denzelven
op den bepaalden tijd te voldoen. Accepteren, ACCLIMATISEREN, aan het klimaat gewennen.
aannemen, ook onderteekenen, b. v., eenen A CCOGLIENZA, accoglio, het met betaling vereeren
van een' wissel. Vriendelijke ontvangst van
op ons getrokken wissel.
een' aanbevolenpersoon.
ACCEPTILATIE, kwijtschelding bij kwitantie , of
schriftelijke verklaring van de ontvangst ACCOLADE, omarming, omhelzing, waarmede in
Engeland, de nieuwe ridders, van de zijde
eener in der daad niet ontvangene zaak.
s vereerd worden. Ook in de
des Koning,
ACCES, toe an tot iets — tot eenig gezelschap
kookkunst, twee gebraden konijnen , welke
of collegie, de vrijheid, om bijeenkomsten en
zoo opgedaan zijn, als of zij elkander omvergaderingen bij te wonen, zonder tot derhelsden • ook eene streep , waarmede men
zelver leden te behooren. Het beteekent ook
meerdere woorden of reels vereenigt.
de vrijheid, om over een meisje te verkeeren,
als : hi' heeft acces bij de dochter van mijnen ACCOMMODEREN, te re maken, in orde brengen;
herbergen , onthalen •; elkander verstaan ,
vriend. Accessibel, accessible, fr., genaakovereenkomen , een geschil bile en •; zich
baar toegankelijk. Accessist, iemand, die
schikken • ook kappen, opmaken, het baar
zonder bezoldiging bij eenig collegie aengein orde brengen. Accommodement, fr., de
steld is, en de toezegging heeft eener werkeinrigting van een huis tot gemak •; ook het
like plaatsing. --Ook aanval.
treffen van een vergelijk. Accommodage, fr.,
ACCESSIT, hetgeen bij eene andere zaak gevoegd
toebereiding eener zaak, in orde brenging
gt. Het accessit
wordt, of in rang op iets volt.
van een kapsel •; het loon daarvoor. Accombekomen wordtgezegd, wanneer eene vermodable, het een in der minne bijgelegd of
handeling, over eene opgegeven prijsvraag,
geschilt kan worden. Accommodant, buigDiet den uitgeloofden prijs, maar echter
zaam, toegevend, inschikkelijk.
waardig gekeurd is, om bij de bekroonde
verhandeling, of verhandelingen, gevoegd, ACCOMPAGNEREN, begeleiden, gezelschap houden,
merlegaan •; met iemand zin en of spelen •;
engedrukt te worden.
hem , die zingt of speelt , met de stem of
ACCESSOIR, hetgeen bij iets komt, bijkomend.
eenig speeltuig begeleiden. AccompagneACCIDENS , lat., accident, fr., toeval, voorval.
ment, fr., verzelling, geleide, gevolg •; hetHet wordt altoos in eenen kwaden zin genogeen men met een' ander speelt of zin t. Ook
men, tenzij eenig bijvoegsel eene andere
het uiterlijke sieraad om een wapenschild.
beteekenis daaraan geve. In de redeneerkunde is een accidens iets, dat niet tot het ACCOMPLEREN, vervullen, voltooijen.
CCOORD, (muz.) het zamenluiden van meerdere
wezen eener zaak behoort, doch zonder een A
toonen, en deze toonen zelve • ook het zawezen niet zijn kan •; toevallige gesteldheid
menklinken van meerdere speeltuigen. Fieens dings, die der zaak niet eigen is. In de
guurl. een verdrag of vergelijk we ens het
schilderkunst, de afbreking der zonnestralen
leveren van werk en waren • ook het verdoor eene daar voor drijvende wolk •; ook
drag Bens schuldenaars met zijne schuldeidatgene, hetwelk niet van het hoofdlicht,
schers , om iets voor hetgeheel te semen.
maar van een tegenover staand venster, of
Accoord zijn, overeenstemmen. Accorderen,
van eene fakkel, enz, ontstaat. Per accidens,
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te zamen klinken, van toonen •; ook overeenstemmen, zich schikken. Toestaan, bewilligen. De rekeningen accorderen, dezelve
met elkander vergelijken, om te zien, of zij
overeenkomen. In de schilderkunst het
e de
kleuren accorderen, dezelve verzachten.
ACCOUCHEMENT , fr., bevalling eener kraamvrouw ; de verloskunst. Accouchement par
force, verlossing door middel van instrumenten. Accoucheur, vroedmeester; accoucheuse,
vroedvrouw. Accoucheren, eene vrouw in
barensnood bijstaan, het en haar verlossen ;
ook in de kraam komen, verlost worden.
ACCREDITEREN, bewaarheden, getuigen, in crediet, in aanzien brengen , vertrouwen verschaffen • geaccrediteerd, aanzienlijk, geloofwaardig. Geaccrediteerde Ministers , met
volmagt van hunne principalen voorziene
Ministers , omaan een ander Hof iets te
verrigten, of uit te werken. Een geaccrediteerd schrijver is een schrijver , die geloof
verdient.
ACCRESCEREN, aanwassen ; aanbesterven , te
beurt vallen. Jus accrescendi, het regt van
aanwas, hetwelkplaats heeft tusschen medeerfgenamen en medelegatarissen , van te
nemen of te houden hetgedeelte van dengenen , die hetzelve weigert te ontvangen,
of niet kan aanvaarden.
A CROCHET, fr. , waardoor men blijken van
wellevendheidgeeft. Un compliment a crochet, eene beleefdheid, eene vleijerij, of lof,
betoond of toegezwaaid, met oogmerk, om
dezelve insgelijks te ontvangen.
ACCROCHEREN, (in den kooph.) aan iets stooten :
hieraan accrocheert zich de koophandel.
ACCUEIL, fr., onthaal, van eenen gast •; ontvangst van eenen wissel, enz. Accueilleren,
aannemen, ontvangen, opnemen.
ACCUMULEREN, ophoopen, opstapelen , vermeerderen. Accumulatie , ophooping , vermeerdering.
ACCURAAT , zorgvuldig , bedachtzaam , ti
naauwkeurig. Accuratesse , liefde tot orde,
naauwkeurigheid.
ACCUSATIE, klagt, aanklagt. Accuseren, klagen,
,
aanklagen,
beschuldigen , schelden.
Melden
berigt even : de ontvangst van eenen brief
accuseren.
ACCUSATIF, accusativus, lat., de vierde naamval van iedere declinatie, of verbuiging der
naamwoorden, in de spraakkunst.
ACDAH, Azlam, zekere waarzeggingspijlen, van
welke zich de Arabieren van Mahomed bedienden, wanneer zij in gewigtige aangelegenheden de priesters wilden raadplegen.
Drie derzelve bevonden zich in eenen zak,
op den eenen stond niets, op den anderen,
mijn heer gebiedt , op den derden , mijn
heer verbiedt mij, en een daarvan werd door
depriesters er uit getrokken.
ACEIROCODIES, bijnaam van Apollo, als zonnegod.

ACHI.

eene sekte in de 6e eeuw, die een
overheid wilde erkennen,en beide naturen
in Christus vermengde.
ACEPHALISCH, akephalisch, zonder hoofd of kop,
zoo als bij pilaren, zuilen, en ook bij zekere
wormen. Ook word het figuurlijk van menschengebezigd.
ACERIDES, .zalven ofpleisters, die geen was bevatten.
ACERVEREN, ophoopen.
ACESCENTIA, zulke voedsels en artsenij,
en welke
ligtelijk in zuren over aan.
ACESIA, of liever ACESIS, degenezing enz. In de
middeleeuwen bestempelde men ook met dien
naam eene uit kinderharen bereide artsenij.
ACHAEMENISWORTEL, een tooverwortel, welke de
kracht zou bezitten , om iemand vrees en
schrik aan te jagen, ja zelfs om eene gansche
armee op de vlugt te driven.
ACHARISTID, ondank, ondankbaarheid.
ACHARYA, eenpriester, die de jonge Braminen
onderwijst, en hun, na hen met den offergordel omgord te hebben, met de heilige boeken
bekend maakt.
ACHATES, togtgenoot van eenen Trojaanschen
Prins Aeneas • figuurl., getrouwe vriend en
raadgever ; ook wegwijzer.
ACHEA, bijnaam van Ceres , haar gegeven om
haar hartzeerover de schaking harer dochter Proserpina uit te drukken.
ACHELOUS, halfgod bij de Grieken en Romeinen.
Liefde tot de schoone Dejanira haalde hem
een tweegevecht met Hercules op den hals,
alswanneer hi' zich, om zijnen meervermogenden tegenstander te ontwijken, in een'
slier veranderde. Hercules brak hem eenen
hoorn af, waaruit naderhand de nimfen den
hoorn des overvloeds vervaardiden.
gVan
schaamte stortte zich de overwonnene in eene
rivier, die naar hem haren naam ontving.
ACHERON, in de fabelleer, eene van de vie voornaamste rivieren der benedenwereld. De
overige drie heeten : styx, cocytus en phlegeton. Over den acheron, of, naar het gevoelen van anderen, den styx, voer de oude
barsche schipper Charon de zielen der afgestorvenen, in eene oude boot, naarde plaats
harer bestemming over ; figuurl. de hel.
Flectere si nequeo superos , acheronta movebo, wanneer de hemel niet helpt , ma de
hel hulp verleenen.
ACHGUAYAXERAX, d. i. behoeder aller dingen, is
de naam van het hoogste Wezen bij de oorspronkelijke bewoners van het eiland Teneriffe, aan hetwelk zij ook den naam van Achuhurahan , degrootste en Achuhuchanar,
de hoogste geven.
ACHILLES, een der helden , die Troje belegerd
hebben • ook de groote pees aan de voetzolen, tendo Achillis. In de redeneerkunde,
de hoofdbewijsgrond , (argumentum achilleum.)
ACEPHALEN,

ACOS.
ACHROT, bleeke,
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bleekkleurige menschen.
verweloos, zonder kleuren. Een
achromatische verrekijker, waarin de afwijking, we ens de breekbaarheid der lichtstralen, voorgekomen en het beschouwde voorwerp, zonder valsche kleuren vertoond wordt.
ACHRONISCH, hetgeen bij den nacht geschiedt •;
achronische punten aan den hemel, welke
teen over de zon, of een gesternte, staan,
zoodat, wanneer het eene opgaat, het andere
ondergaat.
,
gedicht, waarin de eerste letters
ACHROSTICHON
der reels
zekere namen vormen.
g
ACHTARIEL, een van de 3 engelen, die volgens de
Talmudisten de, in de hebreeuwsche taal verrigte, gebeden der Joden in kransen of kroonen winden en deze op het hoofd van God
zetten. De twee overige engelen heeten Matatron en Sandalfon.
ACIDALIA, een bijnaam van Venus, lien zij van
Acidalius, eene bron in Boeiitie ontving, alwaar zij door de Gratien bediend werd.
ACIDALUS, eene bron in Campanie, wier water
den naam had, van de oogziekten te genezen.
ACIDUM, zie ALCALI.
ACINESIE, onbewegelijkheid, die door eene beroerte, eene onmagt of flaauwte, in het gansche ligchaam of in eenig deel van hetzelve,
wordt te wee p gebragt.
ACIURGIE, de operative heelkunde, voornamelijk
in zoo verre zij zich met bloedige kunstbewerkingen bezig houdt.
ACMANEN, nimfen, die door hare vrolijkheid en
opgeruimdheid dezen naam bekwamen.
ACMASTICUS, tot den hoogsten graad opklimmend;
inzonderheid ten aanzien van zulke ziek ten
(b. v. febris acmastica) gebezigd, die op het
hoogst klimmen en dan plotseling met den
dood of met degenezing eindigen.
ACME, de 3 e periode eener ziekte.
ACNE, eene wen in het aangezigt.
ACNESTIS, bij de vierv. dieren : de plaats, waar
de schouderbladen elkander van boven aanraken.
Acomor, monnikken in de li e eeuw, die zich
gestadig met geestelijke oefeningen en lofzangen bezig hielden.
ACOLAST, een liederlij,
k onbeschaamd mensch.
ACOLOGJE, degehoorleer.
ACOLUTHI, Acolythen, geestelijken in de Roomsche kerk, van degeringste klasse, welke den
bisschop in de kerk bedienen •, ook ondergeschikte medegenooten , helpers, spitsbroeders.
A CONTO, op rekening.
ACOPUM, zalf, om de ledematen mede te smeren,
teen de vermoeidheid ; in het algemeen,
ieder uitwendig punstillend middel.
ACORMOSUS, zonder steel, stam.
ACOSENIE , ziekelijke toestand des ligchaams
met eene veranderde leelijke kleur gepaard
gaande.
ACHROMATISCH,

ACRO.
A COSTI, heel bij de kooplieden de plaats, naar
welkegeschreven wordt, om dezelve niet zoo
dikwijls te noemen.
ACQUIESCEREN , j ets toestemmen, goedkeuren,
er ens in bewilligen, zich geruststellen, te
vreden zijn. Acquiescens , geruststelling,
bevrediging.
ACQUIRENT, verkrijger. Acquireren, erlangen,
verwerven, bekomen. Acquisitie, koop, aankoop, verkrijging, eigendom.
ACQUIS, fr., geschiktheid, vaardigheid, verkregene kunde. Dit mensch heeft acquis , bezit
veelgeschiktheid.
ACQUIT , fr., quitantie , kwitantie , of kwijtbrief • acquit a caution , kwitantie onder
borgtogt, acquit de douane, tolcedel. Onder
eene rekening beteekent pour acquit of bon
pour acquit, den inhoud ontvangen, of voldaan. Acquit, in het biljartspel, de eerste
stoot of de bal, die uitgezet is. Acquitteren
(zich van jets), iets verrigten, tot stand brenen •; b. v. , hi' heeft zich wel daarvan
g
geacquitteerd, hi' heeft het goed uitgevoerd.
bijnaam van Bacchus.
ACRADOPHORUS
,
ACRAA, ACR/EUS, een bijnaam van Venus en Jupiter, gelijk ook andere Goden den bijnaam
Acrwi ontvingen, wanneer zij in tempels, op
bergen gebouwd, vereerd werden.
ACRANIUS, die geenen schedel heeft, een zoogenoemde acephalus, wien alleenlijk de schedel
ontbreekt, gelijk aan sommige eijeren de
schalen.
ACRASIA, slechte vermenging (eigenlijk in 't geheelgeene vermenging) der sappen.
AcaARE, oningetogenheid, of onmatigheid in
het eten, drinkers en andergenietingen.
ACRATIA
het onvermogen (b. v. om over zich
,
zelven te heerschen of jets te verrigten), de
zwakte, onmagt.
ACRESIE, onregelmatige loop eener ziekte.
ACRETE, scherpte, bitterheid, wrangheid, steg
keliheid.
ACRETORIEN, kleine voetstukken aan degevels,
om er beelden op te plaatsen.
ACRIBIA, term in de bouwkunde, naauwkeurige
waarneming des winkelhaaks, der lineaal,
der loodlijn • ook stiptheid.
ACRIDOPRAGI, gr., volkeren in de Oostersche
landen, die bijna alleen van sprinkhanen
leefden.
ACRIMONIE, scherp,
te bitterheid.
ACRISIA, akrisie, verwarde toestand eener ziekte,
waaruit men niets zekers kan besluiten.
ACROAMATISCH, eh 'm terughoudend, van zulke
din en gebruikelijk, waarvan de oudste wijsgeeren hunnen vertrouwdsten leerlingen
slechts jets openbaarden •; ook : het een
zonder mondeling onderigt niet verstaan kan
s volgens Kant,
worden. Acroamatisch bewij,
een bewijs, hetwelk op begrippen steunt.
ACROATERIUM, eenegehoorzaal.
ACROATISCH, datgedeelte der wijsbegeerte van
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Aristoteles, hetwelk de fijnste en diepste
onderzoekingen uit de leer der rede en der
natuur bevat, in tegenoverstelling van exoterisch.

koordedansers, in de schouwspelen
der ouden.
ACROCIIIR, het uiterste einde der hand, de ying
ertoppen ; somwijlen ook de wortel der
hand.
ACROCHORDON, eene, inzonderheid aan de oogleden voorkomende,
pijnlijke, aan eenen als
't ware snaarachtigen steel hangende wrat,
of dergelijk uitwas.
ACROLITEN , bij de Ouden , standbeelden , aan
welke slechts de uiterste deelen, zoo als het
hoofd, de handers en voeten van marmer
waren, maar het overige van hout.
ACROMIA.LIS, tot den acromion, tot den schouder
behoorende.
ACROMONOGRAMMATICUN, eengedicht,welks verzen
telkens met de laatste letter van het voorgaande vers be inners. Acrontonosyllabicum,
wanneer de verzen met de laatste lettergreep
van het voorgaande vers beginnen.
ACRONYCTISCH , westelijk, schemerachtig, laat.
AcRoomA, iets, waarnaar men aandachtig luistert, of ziet, om daaruit iets te leered , of
zich daarmede te vermaken.
ACROOMATISCR EMUS , ( in de wijsbeg.) een
bewijs uit de beschouwing van het algameene in het afgetrokkene.
ACROPA.TROS, ziekte van een der bovenste deelen
des ligchaams. — Bij Hippocrates eene diet
nailer bepaalde) ziekte van den mond der
baarmoeder.
ACROPSILON, een aan het eind ontbloot lid, b. v.
de van de voorhuid ontbloote of besnedene
mannelijke roede.
ACROPSOLOS, iemand, die het mannelijk lid ontbloot heeft, die tot bijslaap hevig opgevvekt
mensch een
is ;• een ontuchtig
, besnedene,
een Jood.
ACROTERIA, de uiterste laden des ligchaams.
ACROTERIASMOS, hetzelfde als amputatie.
ACROTBINIEN, de din en welke de Grieken van
dengemaakten buit plagten of te zonderen,
om ze aan deGoden op te offeren.
sprinkhancneters, een naam aan
ACRYDOPHAGEN
,
oude volkengegeven , die zich voornamelijk met sprinkhanen voedden.
k wanneer eene
ACRYOLOGIE, term in de muzij,
gedachte ongeschikt voorgedragen wordt.
ACT, handeling • dat gedeelte van een schouwspel , waarin de handeling onafgebroken
voortgaat.
ACTA APOSTOLORUM , de handelingen der Apostelen.
Ac DIURNA PUBLICA, waren in Rome eene soort
A
van nieuwstijdingen (couranten) of openbare berigten , waarin men inquisitie-processen, teregtstellingen, huwelijken en sterfgevallen bekend maakte.
ACROBATEN,

KUNSTWB.

ACTI.

naam eensjagers, die de godin der
jagt, Diana, naakt in het bad bespiedde,
daarvoor door haar in eenen bok veranderd,
en van zijne eigene honden verscheurd werd;
ook, een horendragen. Actaeoniseren, hoornen opzetten.
icrAus , bijnaam van Apollo •; de naam van
eenen der Telchinen of der zes boozegeesten der Grieken.
ACTEN , schriftelijke (zamengevoegde) geregtelike verhandelingen, protocollen, enz. Acte,
in En eland een door den Koning bekrachtigd parlementsbesluit , bill. Acte of confirmity, eene bill in Grootbrittanje, welke alle
die even van openbare ambten en staatsbedieningen uitsluit, welke tot de bisschoppelike kerk behooren. Acte van indentniteit,
van bevrijding, of schadeloosstelling, waarbij
men aanneemt en belooft , een' ander te
bevrijden of schadeloos te stellen voor de
g
evolgen eener zekere daad.
ACTEUR, tooneelist, iemand die op het tooneel
speelt. Actrice, tooneelspeelster.
ACT' LABORES JUCUNDI ,
lat., na gedanen arbeid
is hetgoad rusten.
ACM, een feest ter eere van Apollo, die ook
den bijnaam Actius had.
ACTIE, dat aandeel, hetwelk iemand in eene
handelmaatschappij, of a ndere verbintenis
neemt, welke kapitalen tot hare ondernemin en gebruikt •; alsmede de obligatie ,
welke iemand voor dit zijn aandeel bekomt,
in zoo verre dezelve wader een voorwerp des
handels is ; in het meerv. actien • vandaar
de actiehandel. De Engelsche staatsactien
heeten stocks. De stocks, of actien, zijn gedaald, ofgerezen. Actionist, iemancl, die
geld op actien even heeft ; ook een actiehandelaar. Actioneren, aanklagen, iemand
voor hetgeregt dagen.
ACTIE, cane handeling • ook een gevecht, eene
schermutseling. In de natuurkunde, de werking , actio en reactio , werking en tegenwerking. Ook , in de schoone kunsten en
wetenschappen, de uitdrukking der gedachten, door stem en gebaren, die diet in den
zin der woorden, niaar in den toon, in de
gebaren en in het gclaat des redenaars ligt.
Ook gebruikt men dit woord in de schilderkunst, wanneer de figuren levcndig, schoon,
en met het onderwerp strookende, uitgedrukt zijn.
ACTIEF , werkzaam. Activa, eigen vermogen
van geld, koopwaren en vaste panden. Active
schulden, uitstaande schulden, in tegenoverstalling van passive schulden, d. i., het een
men zeif schuldig is. Active handel , zest
men, wanneer een staat zijne eigene ontbeerlike producten naar andere Landau uitvoert,
en vreemde waren of baargeld daarvoor in
deplaats bekomt, in tegenoverstelling van
passive handel.
2

ACTAEON,

ACYA.

— 40 —

ADDE.

de spraakkunst, een werkwoord, ACYESIS, de onvatbaarheid om (bevrucht te worden) te baren.
hetwelk een doen of eene handeling uitdrukt,
ACYROLOGIE, (Rhet.) wanneer men van de re to
als slaan,
even
beteekenis afwijkt.
ACTOR1UM, eene volmagt, welke voogden, kerkbezorgers, syndici der gemeenten, of mon- A. D., ante diem, voor den bepaalden dag, termijn.
die vrouwen eenen anderen geven, om
AD ABSURDUM brengen, aantoonen, dat de behunne zaken te verrigten.
wering des tegenstanders belagchelijk of onACTUARIUS, iemand, die den re ter in deszelfs
gerijmd is.
ambtsverrigtingen behulpzaam is, de acten
enprotocollen te houden heeft, ook somwij- AD ACTA, bij of tot de acten of schriftelijke, geregtelijke verhandelingen.
len in naam van den re ter regtspreekt en
onder
de As
dan geregtsvoerder heet. — Bij de Romeinen ADAD of ADOD, een God bijsyriers,
wiens beeld zij de zon goddelijke eer beweeene soort vanproviandmeester, welke aan de
zen :gelijkerwijze zij onder den naam ADERsoldaten derzelver levensbehoeften uitdeelde.
GATIS , die zij hem ter vrouwe gaven, de
ACTUATIE, heet bij de artsenijmiddelen de aan
aarde aanbaden.
den dag legging der verking op het ligchaam.
ADAEQUAAT, volkomen, volledig • de volkomene
ACTUEEL werkelijk , tegenwoordig • ook werkovereenstemming eener zaak met eene anzaam, dienstdoend ; actuellement , fr., dadere. In de wijsbegeerte zijn adaequate
delijk, tegenwoordig.
denkbeelden enz, dezulke, welke de stof ten
ACTUS, lat., handeling, bedrijf, het gebeurde,
eenen maal uitputten , en den hoogsten
voorval, geschiedenis; actus continuus, in de
graad van volkomenheid bereikt hebben ;
regtsgeleerdheid , eene onafgebroken voortcausa adaequata, volkomene oorzaak, welke
durende handeling , b. v., het maken van
ter voortbrenging eener zekere werking toeeen testament • actusproximus, zegt men,
gelijk, effen maken.
reikend is. Adaequeren,
wanneer eene onderneming nog verre na
niet uitgevoerd is •; actum ut supra, gedaan ADAGIO, deze term in de muzijk duidt aan,
dat het stuk , hetwelk dezen naam voert,
als boven. Actus, op de scholen, eene oefelangzaam gespeeld moet worden •; echter niet
ning in de mondelijke voordragt. Actus
zoo langzaam, als een Largo. Adagio assai,
ministeriales, ambtsverrigtingen , inzonderof de molto, zeer langzaam. Adagio-adagio,
heid dergeestelijken, als doopen, enz.
allerlangzaamst.
ACUANITEN, werden de Manicheers, naar Acus,
ADAGIARIUS, iemand, die zich altoos van spreekeen hunner leermeesters, genaarnd.
spreekwoord.
woorden bedient: van adagium,
AcUEREN, scherpen.
AD ALTIORA, totgewigtiger zaken over aan •; tot
ACUPUNTUUR, die kunstverrigting bij rheumaeenen hoogeren trap opklimmen.
tische ofjichtige pijnen, met eene gouden of
andere naald in hetpijnelijke deel te steken. ADAMISCHE AARDE, terra adamica, heet, in de
natuurlijke historie, eene taaije, slijmerige
ACUSMATIKEN, Acustiken, Exoteriken, heetten
en olieachtige stof, welke in de zee en in
die leerlingen van Pythagoras , welke eerst
iederen vloed nederdaalt, en den grond, na
aanvingen zijne leeruren te bezoeken. Achter
het afloopen des waters, slibberig maakt.
eengordijn droeg hi' hun of lief hi' hun ook
door een' ander' zijne leer voordragen, zon- ADAMITEN, oude ketters, die, gelijk Adam voor
den val, naaktgingen. Praeadamiten, mender dezelve met de noodige bewijzen te staschen , die voor Adam zoudengeleefd hebben.
ven. De leerlingen moesten sal en zonder een
woord te spreken toehooren en gelooven, en AD AMUSSIM, naar het rigtsnoer, naar de maat,
stiptelijk.
geraakten eerst , naar gelang hunner bekwaamheden, na verloop van 2, 5 of 5 jaren AD ANIMUM REVOCEREN, ter harte nemen.
in de hoogere klasse der Exoteriken, alswan- ADAR bij de Hebreers, de maand Februarij.
neer Pythagoras voor hen zigtbaar werd, en ADAR VIADNE, eene maand in den almanak der
Joden, die somwijlen tusschen den Schebet
het hun toegestaan werd, te vragen en over
en Adar, onze Januarij en Februarij, in ehetgeen zij gehoord hadden, hunne meening
lascht wordt, om het rnaanjaar aan het zonte zeggen.
nejaa
gelijk te maken.
r
ACUTUS, het scherpe toonteeken (f).
Acuur, noemt men die gevaarlijke heete ziek- A DATO, van den dag.
ten, waaraan vaak slechts binnen weinige AD HEINE PLACITUM, naar welgevallen, zoo als
iemand het heeft willen hebben.
dagen de lijder sterft, of weder daarvan opkomt. gevaarlijke worden peracutus, de A D CALENDAS GRAECAS, heet zoo veel als nooit.
AD CAPTUM VULGI, voor het algemeen verstaangevaarlijkste perperacutus genaamd.
baar • naar de vatbaarheid van den gemeeACUTANGULUM, Oxygonium, een scherphoekig
nen man.
ligchaam of figuur.
AD CORPUS, over 'tgeheel, door elkander.
ACUTO, (in de toonk.) hoog.
ABBE, men doe er nog bij • in de voorschriften
ACYANOPLEPSIA, het onvermogen om blaauw te
dergeneesheeren ; anders addatur.
* kennen.
ACEITUM, ill
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jets in beraad nemen, 1 AD EXCIPIENDUM, lat., om tegenwerpingen bij
to brengen.
zich op iets bedenken.
ADDEPHAGIA, de veelvraterij, werd in Sicilie als AD EXEMPLUM, lat., ter navolging, ten voorbeeld.
eenegodin vereerd. Onmatige eetlust (vora- AD EXTREMA, lat., op het uiterste.
citas) , als een gevolg van eene ziekelijke ADHAEREREN, aanhangen, aankleven, navolgen,
gewennen, het met iemand houden •; een
gesteldheid des ligchaams.
gevoelen aankleven, zich daarvoor verklaren,
ADDEPHAGUS, bijnaain van Hercules, wijl hi' eens
hetzelve voor het zijne aannemen. Adhaebij een gastmaal eenen geheelen os opat. Adrent, aanklever. Adhaesie, aanhanging.
dephaag , een mensch, die onmatig cet.
ADDEREN, vermeerderen, bijdoen, bijeen reke- ADHIBEREN, gebruiken, toelaten, aanwenden •;
ook geven, verleenen, toevoegen.
nen. Additie, vermeerdering, bijvoeging.
Addenda, bijvoegsels, of het een in een AD HOMINEM, zie bij argumentum.
geschrift vergeten is, en aan het einde daar- ADHORTEREN, aanmanen. Adhortatie, aanmaning. Adhortatoria, vermaningsbrief.
bij gevoegd wordt. Additament, bijvoegsel,
toegift. Additioneel , hetgeen naderhand ADIAPHORA, handelingen, die noch goed noch
kwaad zijn, en die, zonder kwetsing van het
bijgevoegd is.
geweten en der eerbaarheid, kunnen plaats
toeeigenen,
in handers
to
ADDICEREN,
nn
hebben •; b. v., dansen.•
stellen, over even ; addictio bonorum, toeeiA DI, A DIE, A DY, van den dag, den dag der
gening en overgaaf van goederen.
maand, bij wisselbrieven gebruikelijk.
ADDUCEREN, aanvoeren, bijbrengen, tot zich
ADIAPHORISTEN, zoo werden, kort na de kerkhertrekkers.
vorming, die Lutheranen genoemd, welke
ADDUCTOREN, de spieren, door middel van welke
het onverschillig achtten, eenige ceremonien
een lid naar het ligchaam wordt toegetrokken,
der roomsche Kerk te hehouden, en verscheidaartegen zijn abductoren zulke, door welke
dene hunner leerstellingen, welke geene
het daarvan afgetrokken wordt,
volstrekte geloofsartikels zijn, al of niet aan
ADDUPLICEREN, verdubbelen, dubbel maken.
to nemen. — Tegenwoordig bedient men er
ADELITTEN, waarzeggers bij de Spanjaarden, die
zich nog somwijlen van, om eenen mensch
uit de vlugt der vogels en de ingewanden der
aan to duiden, voor wien de godsdienst met
dieren de toekomst voorspelden.
derzelver leerstellingen onverschillig is.
ADELPHIA, verbroederd, noemt men onder de
planten die klasse, welker meeldraadjes on- ADIAPNEUSTIE, belette uitwaseming.
ADIASTASIE, de innigste , onmiddelijke to enderling zamengegroeid zijn.
woordigheid van God bij de schepselen, zoo
ADELPHIXIA, Adelphixis, de verbroedering • bij
wel naar zijn wezen, als naar zijne werking.
Hippocrates • een enger verband (consensus
ADICOS, bijnaam van Venus, zoo veel als onregtarctior) tusschen verscheidene dealers des II
vaardige beteekenende.
chaams.
A DEMI, fr., voor de helft, gelijke winst en ADIDI, volgens de indische fabelleer de gemalin
van Kasyapa, welke ook de moeder der goden
verlies.
genaamd wordt, en 2 zonen baarde, die AdiADEMPTIO, (regtsgeleerdh.) ontneming, onttrektyas of Adidinanana heetten, naar welke de
king, herroeping. Ademptio ciritatis , verbanIndiers hunne maanden genoemd hebben.
sin uit de stad • legatorum, onttrekking der
Als allegoric beduidt Adidi den oorspronkenalatenschap • libertatis, berooving der vrijlijken dag en Kasyapia het oneindige ruim.
heid.
ADIEU, fr., it dio, ital., vaarwel ! ook het afADENEMPHRAXIS, klierverstopping.
scheid zelf.
ADENITTS, ontsteking (ook wel zwelling) eener
ADJECTIE, (regtsgeleerdh.) vermeerdering van
klier.
het aangebodene geld.
g
ADENOCHIRAPSOLOGIA , de leer van het ( vo orewende) vermogen (der Koningen van Enge- ADJECTUS SOLUTIONI, degene aan Wien men, volens den inhoud der obligatie, even zoo goed
land), om de kropgezwellen door aanraking
als aan den crediteur betaling doen kan, en
met de hand to genezen.
decr
editeur het aan des schulvoor zoo verre
wij zen meent
ADEP
DEPT , remand , die den stem
denaars eigen verkiezing heeft overgelaten,
to hebben, goudmaker.
aan Wien van beide hi' betaling doen wil.
ADES, ook HADES, bij de Grieken hetzelfde, wat
bij de Romeinen Pluto was, de derde no on ADJICEREN, bijvoegen, bijdoen. In een contract
buiten de hoofdzaak nag andere zaken bevan Kronos (Uranus ) en Rhea Jupiters
din en.
broader enz.
ADESPOTA, zoo wel goederen, die zonder bezitter ADILCIIISCO, de stoel der geregtigheid, een Croon
met twaalf trappen, waarop in den krijg,
zijn geraakt, als zulke, die nog eenen eigedoor eenen sultan, het doodvonnis wordt
naar gehad hebben, of van welke hij onbenitgesproken.
trend is, b. v. een gevonden schat.
ADIMPLEREN, vervullen, volvoeren, voleinden.
A DESSEIN, fr., opzettelijk, met oogmerk.
AD INFINITUM, lat., tot in het oneindige.
A DESSO, ital., terstond, dadelijk.

AD DELIBERANDUM nemen,
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An INFORMANDUM, lat., om te berigten.
op verlangen, aanzoek, begeerte.
An INSTAR, even eens, van de zelfde gedaante.
AD INTERIM, lat., voor eenen tijd lang, als :

AD INSTANTIAM,

ADMINISTREREN,

/WON..
besturen, waarnemen. Van daar

administratie, voor de waarneming van een

ambt, eenen regeringspost, of eenig ander
bestuur, hetzij voor zich zelven, of in naam
van een' ander. Administrateur, hij, die
secretaris ad interim.
den eenen of anderen post waarneemt, of
ADIPSIE, man el aan dorst in heete koortsen ;
zekere Hien bestuurt.
een teeken van krankzinnigheid.
ADJECTIEF (term in de spraakkunst), bijvoege- ADMIRAAL , opperbevelhebber eener vloot : ook
deszelfs schip. A dmiraliteit, eene vergadelijk naamwoord, hetwelk voor een zelfstandig
ring van deskundige manners die het oppernaamwoord geplaatst wordt, b. v., een root
toezigt over het zeewezen hebben.
huffs, de lane straat, het gehoorzame kind.
ADJOURNEREN , ajourner, fr., adjourn, eng., ADMIRAB EL, admirable, fr., wonderbaar, wonder
uitstellen, verschuiven, b. v., de vergadeschoon, lofwaardig; admiratie, bewondering;
admireren, bewonderen.
ring is geadjourneerd. Adjournment , verschuiving eener zitting, b. v., des axle- AMIRANTE , in Spanje, de opperbevelhebber te
water en te land.
ments, voor zekeren tijd.
ADITHIPUGIA Of ADITRPUDISMA, een indisch offer, ADMISSIBEL , admissible, fr., aannemelijk, hetgeen men an toelaten. 21 dmissie, toelating
waardoor zich twee gastvrienden tot wedertot, aanneming in eene dienst. Admitteren,
zijdsche trouw en vriendschap verbinden.
toelaten, den toe an vergunnen , inwilADITTO, ital., op denzelfden dag.
ADJUDAINT, adjudant, aide-major, een ondergeligen,
schikt officier bij een regement of batailjon, ADMITTATUR, de schriftelijke getuigenis van biertoe gelaste personen, dat iemand, na voorafdie de dienstbestellingen over het geheel
gegaan onderzoek naar hem, een ambt, of de
bezorgt.
ADJUDICATIE, geregtelijke toekenning. Adjuopneming in een gezelschap vvaardig is.
dicatief, d at gcen , waardoor iets toegekend ADMODIEREN , leenen , uitleenen, verpachten.
wordt. Adjudiceren, toekennen, gercgtelijk
Admodiateur, fr., pachter, iemand, die in
pacht iets aannecmt, onder beding, om de
toezeggen.
daarvan komende voordeelen met den eigeADJUNCT, een ieder, die iemand, ter ondersteupin g in deszelfs ambtsverrigtingen toe enaar te deelen. Admodiatie, zoodanige pachting.
voegd is, hetzij zulks voor altoos, of ter
afdoening van zekere zaken plaats hebbe. A DMONEREN , vermanen , herinneren , waarAdjunctus sine spe, of cum spe, adjunct,
schuwen, straffen. Adinonitie, herinnering,
waarschuwing, straf.
zonder of met hoop van opvolging. A djungeren, iemand eenen anderen tot hulp in ADMONITEUR, in 't algemeen een waarschuwer.—
In sommigc kloosters een nieuweling (novideszelfs bediening toevoegen , gemeenlijk
ce), wiens bezigheid daarin bestaat, om anmet de hoop van opvolging (cum spe).
ADJUREREN, iemand beeedigcn •; bezweren in
deren aenkomenden monniken hunnen pligt
te herinneren. — Een aan den generaal der
iedere beteekenis van dit woord. Adjuratie.
ADJUSTEREN, zie AJUSTEREN.
Jesuiten toegevoegd lid der orde, hetwelk
in last heeft, om hem in het oog te 'louden
ADJUTO, hulp, ondersteuning. Adjuvant , iemand, die helpt. Adjutorium,
en des hoods te vermanen.
hulp, bijstand.
ADLECTI, diegenen bij de Romeinen, welke nit ADMOVERE1N, naar toe brengen, bijbrengen.
den ridderstand tot de waardigheid van Se- AD NOTAM, lat., nemen, eene zaak opmerken,
ingedachten houden. Adnotatie, opteekenator verheven werden. Ook was het eene
ning, opmerking. Adnoteren , opteekenen,
algemeene benaming dergenen, welke men
opmerken.
door kiezing in een collegie opnam.
AD LIBITUM, lat., (term in de muz.) beteekent, AD OCULUM , of ad oculos, lat., demonstreren,
dat deplaats , waarboven deze woorden klaar voor oogen stellen, duidelijk aantoonen.
staan,,
geheel naar willekeur des spelers kan ADONNAII, van de zeven aardbollen of werelden
welke de Talmudisten onderstellen, de 2° van
voorgedragen worden, zonder dat dezelve
onderen op, op welke Adam, nadat hi' het
zich naar de maat behoeft te regelen. In het
eerst uit het paradijs in de onderste wereld,
Italiaansch heel het : senza tempo, zonder
Erez Ilattachlona, was verdrevengeworden,
maat.
AD MANDATUM, lat., op bevel.
130 jaren doorbragt, vervolgens echter drie
AD MANUS, lat., vaardig, bij de hand; ook
werelden rondging, totdat hi' op de Tebhol
voorhanden.
kwam, de 7 e en hoogste van allen, die wij
AD MARGINEM, lat., noteren, op den kant aanbewonen.
teekenen.
ADONAI, Hebreeuwsche naam van God.
AnmiNicuLum, hulpmiddel. Bijzaak, bijomstan- Anoms, een Cyprische prins van voortreffelijke
schoonheid. Hi' werd door een wild zwijn
digheid. Bijkomend hulpmiddel tot het volgedood , en zou in eene schoone bloem
maken van een onvolkomen beivijs.
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veranderd zijn. Hem ter eere werden er AD PRODUCENDU]I et LIQUIDANDUM CREDITA, eene,
in de geregtelijke dagingen der crediteuren,
jaarlijks treurfeesten (adonia ) door de
gewone formule, welke beteekent : tot opgaaf
Grieksche vrouwen gevierd.
en vereffening hunner schuldvorderingen.
ADONTAGRA, een onlangs door den Engelschman
Richard Reece uitgevonden instrument om de AD PROPOS1TUM, lat., tot het voornemen, tot de
zaak zelve.
tanden te trekkers.
ADOPTIANEN, eene sekte in de Se eeuw in Spanje, ADQUIESCEREN, berusten, toestemmen, opvolgen.
die naar den bisschop Felix van Ur el eenen AD QUASTUS, vermogen : als ad qiurstus conjugalis, vermogen der echtgenooten •; ad qucesharer voornaamste leeraars, ook Felicianen
tus ecclesiasticus, het vermogen, dat de begenoemd werden. Zij beweerden, dat Chriszitter eerier prebende door dezelve verworven
tus , volgens zijne goddelijke natuur wel
heeft.
werkelijk de Loon , maar , volgens zijne
menschelijke natuur, slechts deszelfs aange- ADQUISITEN, verworvene goederen.
ADRAMELECH, Godheid bij de Feniciers, onder
nomen Zoon zou zijn.
welke zij de zon goddelijke eer bewezen. KinADOPTIE , adoptio , lat., Re is
eene met
deren werden, ten offer aan dezelve, verzekere plegtigheden gepaard gaande, geregbrand.
telijke handeling , waardoor iemand eerier)
anderen persoon in zijne familie als zijnen ADRASTÈA, bijnaam der heidensche godin Nemesis, de godin der wraak •; zie Nemesis.
zoon aanneemt, en hem daardoor het erfregt verzekert. Staat de aan te nemen per- AD RATIFICANDUM, lat. , ter goedkeuring , of
wettiging.
soon niet meer onder de vaderlijke magt,
dan beet de daad van aanneming, adrogatie. AD REFERENDUM, lat., (in de regtsgel.) iets aanhooren,
echter niet zoo aanstonds daarover
Van daar de woorden ado term en adrobeslissen, maar hetzelve vooraf wikken en
geren , welke zich gemakkelijk laten onderwegen, of ad referendum nemen, tot berigt
scheiden. Ado term wordt echter ook
aan den bevoegden re s ter aannemen.
omtrent gevoelens , grondstellingen en geAD REM, lat., ter zaak •; dat antwoord was ad
zindheden gebezigd.
rem, dat was een verstandig antwoord, hetADOPTIELOGE , vrijmetselaarsloge die door de
welk op de vraag paste.
eersteof moederloge als echt erkend wordt.
ADORABEL, adorable, fr., aanbiddingwaardig. ADRES, bcstelling, beschikking ; opschrift eens
briefs; adres aan iemand hebbcn, aan iemand
Adoratie, aanbidding. A doreren, aanbidden;
aanbevolen zijn. Adresseren, het opschrift
eenen nieuw verkoren Paus adoreren, wordt
schrijven •; aan iemand rigten •; waren aan
van de Kardinaals gezegd, wanneer zij hem,
iemand zenden. Zich adresseren, zich aan
terstond na de verkiezing, eerbied bewijzen,
iemand wenden.
door hemdricmaal de regterhand en den
ABUT, adroit, fr., geschikt • een adret mensch,
regtervoet te kussen.
een handelbaar, geschikt mensch.
ADORAN, het heilige vuur, hetwelk in de tempels
der Parsen in een metalen vat, Aleschdan, AD RHOMBUM NIHIL FACIT, lat., het voegt hier niet,
het client niet ter zake.
bewaard werd.
ADRIANISTEN, sekte der wederdoopers in de 10e
ADORNEREN, opschikken, opsieren.
eeuw. —Deze naam, naar haren stichter
ADOS, fr., to en eenen muur schuins opgeAdriaan Hamstädt,wordt ook aan de aanhanworpen aarde, waarin de vruchten beter
gers van den toovenaar Simon, die in de ti'groeijen en eerder rijp worden.
den van den Apostel Petrus leefde, gegeven.
ADOUCEREN, verzachten, lenigen, verzoeten • ook
bij de onderscheidene werken der kunste- ADRITTURA , eigenlijk adritture , adroiture ;
slechts onder kooplieden gebruikelijk, voor :
mars; het ruwe en ongelijke daarvan wegnder
regtuit,
zo omwegen te gebruiken.
nemen. Adoucissement , fr., verzachting,
verzoeting, lens In • bij de schilders, het ADROGATIE, arrogatie, aanneming tot kind, van
eenen persoon, die onder geene vaderlijke
verzachten, of wegnemen der omtrekken.
ma s t meer staat •; zie a do tie.
AD PALATUM, naar believer), zoo als men verkiest.
AD PARTEM, met iedergedeelte afzonderlijk ADRONA, eene godin, we lke de Romeinen bij het
aanvaarden eener refs aanriepen.
(handelen).
ADSCHAK-DIVAN, soort van raadsvergadering in
AD PATRES gaan, sterven.
Konstantinopel , tot welke , bij gewigtige
AD PERPETUAM REI MEMORIAM, lat., ter eeuwige
aangelegenheden, alle Grooten, de geestelijkgedachtenis.
heid, de officieren en zelfs alle Janitsaren
AD PIAS CAUSAS, tOt weldadige gestichten, zoo
bijeen geroepen word n. Het w oord drukt
als kerke,n scholen, gasthuizen enz.
eenen staanden Divan nit , omdat in zulk
AD PIGS USUS, lat., tot een godsdienstig gebruik.
eerie vergadering niemand zitten mag.
AD PONDUS OMNIUM, lat., op recepten, of voorschriften der Artsen, wil zeggen : dat de ADSCISCEREN , toeeigenen , verwerven , aannemen. Adscitum cognomen , lat., een aan elaatstgenoemde artsenij, in gewigt zoo veel
nomen naam.
als alle voorgaande bedragen moet.
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lat. , tot de bijzondere omstandigheden.
ADSPECT, zie aspect.
ADSPERSORIUM, lat., in de Roomsche kerk, een
wijkwast, waarmede het wijwater gesprengd
wordt • ook sprengkwast.
ADSPIREREN, aanblazen, waaijen • ook in even
inblazen • of aspireren, naar iets haken •; zie
dat woord.
ADSTIPULEREN, bijvallen, toestemmen, overeenkomen , met iemand van een en hetzelfde
gevoelen zijn •; ook even zoo veel weder beloves. Adstipulator , lat., die met iemand
eensgezind is ; die even zoo veel weder belooft.
ADSTRINGEREN, zie astringeren.
AD TEMPUS , lat., voor eenen tijd lang.
A DUE, ital., (muz.) in tweeen ; met twee stemmen.
ADULEREN, vleijen, liefkozen. Adulatie, vleijerij,
huichelarij. Adulateur, fr., een lage vleijer.
ADULTA, Adultus, bijnamen van Juno en Jupiter, onder welke zij door personen, die in
het huwelijk wenschten te treden, aangeroeA en werden.
ADULTEREREN echtbreken ; ook vervalschen
bederven, verdraaijen.
AD ULTIMUM, lat., voor het laatste, ten slot.
ADUMBREREN, beschaduwen , schaduw makes
overschaduwen, schetsen, ontwerpen. Adumbratie schaduwing , ontwerp, handteekening. Adumbratim, lat., als eene schaduw,
als eene schets.
ADURENS, Pyroticum, ieder heelkundig middel,
dat op de huid brandt ; zoo als trekpleisters,
enz.
ADUSTIE, ontsteking des bloeds of der sappen
in het menschelijke ligchaam , inzonderheid
van het hersengestel.
AD VALVAS, lat., aan de deuren , b. v. , affigeren, aanplakken •; ad valvas curiae , aan de
deuren van het raadhuis , ecclesiae , van de
kerk.
ADVENANT, fr., bekwaam, geschikt •; naar advenant, in de apotheken , quid pro quo geven,
de medicijnen verwisselen.
ADVENT
,
, de aan- of toekomst
,
adventus lat.,
De adventtzjd, of de tijd van den advent,
waarop, in de Roomsche kerk de aankomst.
of verschijning van Christus gevierd wordt,
beginnende vier weken voor kersmis.
ADVENTITIA BONA, lat. , zulkegoederen , welke
een zoon des huisgezins, die nog onder de
mat des vaders staat, verkregen heeft, zonder dat diegoederen eigenlijk van den vader
kwamen, maar welke hi of
of door eigen vlijt
en arbeid verworven, of van zijne moeder,
of van vrienden, of door een onverwachtgelukkig toeval, bekomen heeft.
ADVERBIUM, lat., bijwoord, hetwelk slechts bij
de werkwoordengevoegd worth, als : heden,
zeer, fraai, naauwelijks, enz.
AD SPECIALIA,

/EDI.

lat., schrijftafel , of boek, waarin
alles onder elkander, om het niet te vergeten,
geschreven wordt •; een quodlibet. Adversarius, tegenpartij, vijand, aangeklaagde.
bij de Romeinen een slaaf, wiens
ADVERSITOR
,
verrigting daarin bestond, zijnen heer, wanneer hi' uitgegaan was, of te halen en te begeleiden.
ADVERTANCE oplettendheid, opmerkzaamheid.
ADVERTEREN, averteA, berigten.
ADVIJS, adviso, aviso, ital., brief, berigt, schrijven van kooplieden •; b. v., bij getrokkene
wissels, opdat degene, op wien zij getrokken
worden , aan dezelve des te eerdergeloof
moge even. Advijs, raad, onderrigting,
teregtwijzing, welke een regtsgeleerde aan
iemandgeeft. Advijseren (adviseren, aviseren), berigt, raad geven, verwittigen. Advijsjacht, een klein zeeschip, met riemen en
zeilen.
AnvoKAAT, (advocaat) advocat, avocat, fr., voorspraak, pleitbezorger •; iemand, die voor het
geregt een' ander vertegenwoordigt en deszelfs zaakverdedigt. Advoceren, tot zich
roe en •; ook in re ten dienen, bijstand verleenen, voorspreken.
ADVOCATUS DIABOLI bij de heiligverklaringen
door den Paus, een man, die daarbij als ware
het, gelijk zulks de naam aanduidt, de zaak
des duivels vervangt. Hem lit namelijk de
verpligting op, om uit het leven van den Candidaat alle beweeggronden op te sporen,
waarom hi' de hem toegedachte eer niet
waardig is.
ADVOCA.TUS ECCLESI/E, beschermheer of aalmoezenier der Kerk, was een titel van den Roomschen Keizer, die in de kiescapitulatie beloven moest, de Kerk en de geestelijkheid te
beschermen.
AD VOCEM, lat., bij dit woord.
der in het
ADVOYER, in Zwitserland en bijzon
Kanton Bern, een voornaam ambtenaar.
ADYNAMIE, krachteloosheid, zwakte.
ADYNATOCRASIE, noemt Bartels (in zijne Pathologie) eene te losse, te weinig zamenhangende
vermenging der organische deelen.
ADYTON, Adytuni, de heiligste plaats in den
tempel, waar slechts de priesters mogten komen, en de orakelsgegeven werden.
/Emus, bouwmeesters, romeinsche overheidspersonen, welke hoofdzakelijk aangesteld waren, om over de openbare gebouwen het opzit te houden. Zij volgden in rang ontniddelijk op de prwtores, en hadden uitzigt, om
de hoogste staatsambten te bekomen.
/Emus, eene Godheid bij de Romeinen, die
de huizen beschermde.
/Emu', Romeinsche deurwachters, die tegelijk
voor het huis moesten zorgen.— Voorts bedienden der priesters, die de offerdieren
voederden, en voor de vciligheid en zindelijkheid van den tempel zorgden.
ADVERSARIA,
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de schaamdeelen, pudenda. IEdoiodymia,
pun in de schaamdeelen../Edocitis, gevoel en
smart in de schaamdeelen.
bijnaam van Minerva.
ii-EDON, de nachtegaal,
IEDOPSOPHIE, zoodanig zeldzaam toeval, wanneer
uit de teeldeelen winden metgedruisch ontstaan.
AEGAGROPILAE, aegagropili, gemzenkogels.
/EGER, in de scandinavische fabelleer de God
der zee, wiensgemalin Rana is. Zij baarde
hem 9 dochters, de golvenmaagden, Blodughadda , Bylgia, Drobna, Dufa, Himminglaessa,
Hessring , ga,
Kola
Rauma en Udur. Deze 9
zustersgaan altijd gezamenlijk, hebben lichtkleurige kappen en Witte sluijers.
IEGERIA Of EGERIA, tliMf, welke de Romeinen
groote eer bewezen, eensdeels wijl Romulus
verzekerde, dat hi'j de wetten,
door hem aan
het yolkgegeven, van haar ontvangen had,
anderendeels, -wijl men geloofde, dat zij de
vrouwen in het baren bijstond.
IEGIA, cegias, witte vlek (zweer of lidteeken) op
het hoornvlies.
XGILOPS, anchylops, oogziekte, een knobbeltje,
hetwelk meestal met ontsteking gepaard gaat,
uit eenen ziekelijk aangedanen traanzak
voortspruit en den grooten ooghoek beslaat.
IEGINEA naam van Diana.
IEGINETISCHE FEESTEN, werden ter eere van Neptunus in de stall Aegina '16 dagen lang gevierd. De heeren bedienden zich zelven, zoo
lang zij duurden en lieten hunne slaven aan
de vermakelijkheden deelnemen.
AEGIS, Aegidis, fabelachtig monster der oudheid, hetwelk vuur spuwde en groote verwoestingen aanrigtte. Het werd door Minerva
gedood, welke met de huid deszelven Naar
borstharnas en schild overtrok en daardoor
onkwetsbaar werd. Zij ontvingen den naam
van hetgedoode gedrogt.Somwijlen beteekent
ook aegide slechts een schild in 't algemeen.
AEGIUCHUS (fabelk.) , dezen bijnaam gavers de
Romeinen aan Jupiter, ter gedagtenis van
degeit, die hem gezoogd had.
AEGIUS, naam van Neptunus.
AEGLETES, bijnaam van Apollo.
AEGOCEROS (fabelk.), een bijnaam van Pan, dewijI hi' zich, toen de goden hem onder de
sterrenplaatsten, in eene geit veranderde.
AEGODOLUS, naam van Bacchus.
AEGOLETHRON, Aegalethros , geitendood , geiten pest.
IEIPATIE, iedere langdurige ziekte.
AELEM, eene sort van ordeteekea bij de Turken, eengroote standaard, op welken zich
eene, uit eene zilverenplaat vervaardigde,
halve maan bevindt. Deze laat de bezitter
door eenen Aelemdarius voor zich uit dragen, welken laatsten naam ook de vaandrag
ers bijen
deder
hordJanitsaren hebben.
AELURUS, degod der katten (op Egyptische antieken).

!DMA,

AERO.

nabootsen, naapen ; ook misgunnen,
nabootsing, naijver.
benijden.
./ENAUTEN, menschen, die altijd op schepen !even.
/ENEls, trojaansche vorst, de zoon van Anchises
enVenus, die, na de verwoesting zijner vade stall door de brandende puinhoopen derzelve zijnen ouden verlamden varier droeg,
voorts na verloop van eenigen tijd, verzeld
van verscheidenen zijner landslieden, naar
Italie stevende , en aldaar het rijk der Latijnen stichtte.
}ENEATORES, bij de Grieken en Romeinen, de
bij een leer zich bevindende trompetters en
hoornblazers.
AENEIDE, gedicht van Virgilius, ten onderwerp
hebbende het noodlot van den vlugtenden
Trojaanschen vorst, Aeneas.
AENms,bijnaam van Venus, naar haren zoon Aeneas.
AEoLus, heette bij de Heidenen de God der winden. Aeo/ipikte, wind- en dampballen •; deze
warden met welriekende waterers gevulden
op gloeijende kolen gezet, daar zij dan uit
hunnen en en hats eenen aangenamen geur
verspreiden. Aeolusharp, eene harp die door
middel van den wind speelt •; ook, schertsenderwijze gesproken, het huilen en piepen
des winds.
AEois-, het wereldbestuur.
AEONEN, onmetelijke tijden, eeuwigheden.
AEQUATIE, zie Equatie.
AERA, lat., aere, ere, die tijd, van welken men
bij een yolk het jaartal hegira te rekenen.
Aera Christiana, de Christelijke jaartelling,
van Christusgeboorte af.
AERA.RIUM, de schat van eenen staat, eener
gemeente of kerk.
AERDATEN, de luchtgeesten van Paracelsus en
deszelfs aanhangers.
AERETEN, buitengewone overheidspersonen, die
in Athene door hetgansche yolk of wel door
bijzondere stammers gekozen werden, om
een zeker werk te verrigten.
AERETONON, schietwerktuig, hetwelk de pijlen
door de kracht der lucht afschoot, en door
Ctesibius, eenen werktuigkundige te Alexandrie, werd uitgevonden.
AERIA, naam van Minerva.
AEROBAAT, luchtwandelaar, figuurl., iemand,
die zich, om zijne spitsvindige winderige
haarkloverijen, wijzer acht dan andere menschen.
AERODUIsTAMICA, leer van de drukking en be weg
in der lucht.
AEROGRAPHIE, luchtbeschrijving.
AEROLITHEN, luchtsteenen, die uit de lucht of
uit de maan zoudengevallen zijn.
AEROLOGIE
,
luchtkunde.
AEROMANTIE, waarzegging uit de lucht en de
daarin zigtbare verschijnselen.
AEROMETRIE, luchtkunde • de wiskunstige beAEMULEREN,
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schouwing van de eigenschappen der lucht:
b. v., hare zwaarte, elasticiteit, temperatuur,
vochtigheid, enz. Aerometer, een werktuig,
om deze eigenschappen te onderzoeken •; als,
luchtpomp, barometer, hygrometer, enz.
AERONAUTICA., kunst, om in de lucht en door de
lucht te varen. Aeronaut, een luchtvaarder.
AEROPHOBIA, de luchtvrees.
AÉROPHORUS, luchtbevattend.
Mitosis, het verdunnen van vlugtige deelen.
AEROSTAAT, aerostatische machine , montgolfiere, luchtbal •; een werktuig, hetwelk in de
ons omgevende lucht, van zelf in de hoogte
stijgt, en somwijlen menschen en aanmerkelijke lasten met zich opvoert •, figuurl.
windbuil. Aerostatics, leer van het evenwitg
der lucht.
AESCULAAN, aes, aeres, eene der Brie muntgodheden der Romeinen, waaraan de beide
overigen Argentinus en Aurinus heeten,
d. i. de godheden der koperen, zilveren en
ouden munten.
g
een beroemde Grieksche arts • van
,
AESCULAAP
daar heeten bekwame arisen aesculapen.
AESTHESIS, hetgevoel, gevoelvermogen.
AESTHETORIUM, de hoofdzetel dergewaarwording. het sensorium commune.
AESTHETICA, wetenschap des gevoels en der gewaarwordingen •; de wijsgeerige beoefening
der schoone kunsten en wetenschappen,
welke zoo wel de algemeene theorie, als de
regelen der schoone kunsten uit de natuur
van den smaak afleidt. .4esthetisch, de eigenschap eener zaak, waardoor zij een voorwerp
desgevoels wordt. Aesthetiek transcendentale , de bovenzinnelijke zinnelijkheidsleer , het leerstelsel der begrippen van
ruimte en tijd.
AETHALITES, zoon van Mercurius, wiens ziel
gezegd wordt, het vermogen te hebben, om
uit het eene ligchaam in het andere over te
gaan, en zich alle dergelijke verhuizingen te
kunnen herinneren.
AETRER, de fijne boven- of hemellucht •; in de
chemie eene witte doorschijnende vochtigheid, naptha, welke ongemeen ligt, vloeibaar en ontbrandbaar is, en uit den wijneest, door middel der zuren, bereid wordt.
g
AETIOPHIA, Diana, alsgodin der maan.
AETRIOPS, bijnaam van Jupiter.
AETHLETERES de kampvechters , Castor en
Pollux.
AETHNOPHRONEN, eene sekte van Christenen uit
de 7 e eeuw, die zich met waerzeggerij en
tooverij ophielden.
AETHON, de arend, welke aan het hart van Perseus knaagde, en door Hercules gedood werd.
AETHUSA., de gemalin van Apollo, eene dochter
van Neptunus.
bijnaam van Minerva.
,
AETHYIA
AETIANEN, sekte onder de eerste Christenen,
wiergrondstelling was, dat de zoon niet

AFFI.

alleen van eengeheel ander wezen clan de
vader, maar hem in alles ongelijk was.
AETN/EITS
,
bijnaam van Vulkaan.
AETOLA, Diana.
AETOLOGIE, aetiologie, aanvoering der gronden
en oorzaken,
waarom een dingo zo en niet
anders geschied is. Het aetolog ische gedeelte
in degeneeskunde bepaaldt zich tot het navorschen van de hoofdoorzaken der ziekten.
Zie pathologies
AFFABEL, affable, fr., spraakzaam, minnelijk,
spraakzaamheid,enz.
vriendelijk.Affabiliteit,
AFFAIRE, zaak, verrigting, handeling ; goed en
kwaad voorval • gevecht. _Araire d'honneur,
zaak van eer • tweegevecht. Affaire de cceur,
liefdeshandel.
AFFAMER, fr., uithongeren. Affameur, hongersnoodstichter • iemand, die, in eene stall, of
een land,
gebrek aan levensmiddelen tracht
te veroorzaken.
AFFECT, hooge graad eener gemoedsbeweging
en derzelver uitbersting.
AFFECTATIE ,
ge maaktheid. Affecteren , den
schijn van iets vertoonen, zonder eene over-.
eenstemmendegemoedsgesteldheid te ne, gedwo
n
gen ,
men.V an daar geaffecteerd
gemaakt, vermomd.
AFFECTIE, affection, fr., genegenheid, welwillendheid • gunst , liefde. Affectionneren ,
gunstig toegedaan zijn.
AFFECTIONIS PRETIUM, een liefdegeschenkje.
AFFETTUOSO, ital., (muz.), teeder. Ten aanzien
van degezwindheid heeft het zijne plaats
tusschen andante en adagio.
AFFIDAVIT, in En eland de schriftelijk afgenomene beeediging eener daadzaak voor eenen
ersoon, bevoegd, om den eed of te nemen.
P
AFFIGEREN, aanslaan, aanplakken. Affiche, een
aangeslagen berigt, of bevel.
AFFILIATIE, bij de oude Galliers, de aannemen
tot kind , bij de Roomsche geestelijken, de
opneming in de gemeenschap eener orde.
Affilieren, iemand als kind aannemen • ook,
eenen wereldlijken persoon in de gemeenschap eener orde opnemen , hem dezelve
deelachtich maken, waaraan het regt verbonden is, om in een klooster, waaruit een
lid der orde is verplaatst geworden, weder
terug te mogen keeren. Van hier geaffilieerden ,
aangenomene zonen en dochters van
zulk een gesticht.
AFFINEREN , tijn maken , louteren. Affinage ,
plaats, waar een ding, als suiker, metaal,
enz. finer gemaakt, gelouterd wordt. Affinerie, ijzerdraad in ringen •; ook draadtrek4
kerij.
AFFINITEIT 7 zwagerschap , verwantschap. Chemische affiniteit , bijzondere aantrekking ,
verwantschap der stoffen. Fen tot nog toe
onverklaarbaar verschijnsel , naar hetwelk
de din en zich meer of minder le en te
vereenigen. B. v., krijt wordt door azijn
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geheel opgelost ; brengt men echter zuiver
loogzout in de oplossing, dan zinkt het krijt,
ineenen droogen toestand, op den grond •;
de azijn verlaat het krijt en verbindt zich
met het loogzout •; en de verwantschap van
den azijn met het loogzout is sterker, dan
met het krijt.
AFFIOIY„ opiat om den moed en de liefde op te
wekken, ook opium.
AFFIRMEREN, bevestigen, beamen, bekrachtigen.
Affirmatie, bekrachtiging, bevestiging. Affirmatief, bevestigend, bekrachtigend.
AFFIXA, (in de regtsgel.) alle din en van een
onroerend goed, welke aard-, muur-, band-,
spijker- en nagelvast zijn.
AFFLICTIE, droefenis, ellende. Affligeren , bedroeven,
krenken.
AFFLiGE, (in de muzijk) smartelijk.
AFFLUENZA, ital., toeloop, groote verzameling •
het toestroomen eenergroote menigte van
yolk.
AFFREUX, fr., ontzettend, verschikkelijk, on ehoord.
AFRICA, Afrika , het zuidelijke gedeelte der
oude wereld, dat zijnen naam van de apen
zoude bekomen hebben.
AFFRONT, schimp, beleediging, smaad. A ffronteren, iernand stout onder de oogen treden,
smadelijk bejegenen.
AFFUNDE (op recepten), giet daarop. Affusie,
opgieting.
AFFUTAGE, affuitwerk •; onderstel van het geschut.
AFTAKELEN, geschut, ankers, touwen en zeilen
van een schip afpemen en in de magazijnen
brengen •; zoo als in vredestijd geschiedt met
de oorlogsschepen.
AFZUGEREN, bij de bergwerkers, de die to van
eenenput met eerie loodlijn meten.
AGA, een aanvoerder van krijgsvolk, een officier
bij de Turken •; inzonderheid een opperbevelhebber over de Janitsaren. Kisler-aga,
die het opzigt heeft over vrouwen.
AGALACTIA, man el aan melk in de borsten.
AGALARIS
,
lijfwachten der Turksche Bassa's
AGALME, grafstandbeeld of grafpilaar.
AGANIPPE, bron aan den Helikon, die eenen legelijk, welke van het water dronk, met de
dichtkunst bezielde. Aganippiden, de negen
Muzen.
AGANOTHETA oppertoeziener over de heilige
spelen,
bij de oude Grieken.
AGAPETEN, veelgeliefden • een gezelschap vrome
jonkvrouwen in de eerste Christelijke kerk •;
ookpriesters en monniken, die met personen
van het anderegeslacht zamenleefden, doch
g
elijk zij voorgaven, zonder de kuischheid te
kwetsen. Agape, agapes, het liefdemaal bij
de eerste Christenen.
AGATHALYUS, Pluto, als heerschappijvoerder
over de dooden.
AGITHODAEMONEN, calodaemonen, goede geesten.
KNIUSTWB.
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AGAT BASCI

opperhofmeester aan het Perzische

hof.
AGATHOLOGIE, datgedeelte

der praktische wijsbegeerte, hetwelk aantoont, waarin de gelukzaligheid bestaat, en welk het onderscheid
is tusschen schijngoederen en wezenlijke
goederen.
AGATICHI, het 5 e hemelsche huis der astrologen,
uit hetwelke zij van lust, vreugde, liefdegeIuk, spelen, kleedingen en kinderen le en
waar te zeggen.
de
lange gang nevens de roeibanken op
den
AG
de schepen der Ouden, op welken gang de
bevelhebber der roeijers, ageator, op en
neer ging. Bij de Grieken Paradon.
AGEBAREN, graangod der Tscheremissers, lien
zij voor en na den oogst vierden.
AGELAEA, Ageleis, Minerva als krijgsgodin.
bijnaam van Pluto, als een zeer gestrenge God.
AGENDA, agende , een gedenkboek, dagboek •
AGELASTUS,

kerkboek, hetwelk de liturgie, gebeden, of
voorschriften bevat. Agende annuel, lijst,rol,
gedrukte of geschrevene aankondiging , van
het merkwaardigste, dat er, op zekere dagen,
s te zien of te hooren is.
in Parij,
AGENORIA, Agerona, eerie godin, aan wie de
Romeinen den moed tot eerie onderneming
toeschreven • de werkdadi gheid,
AGENS, in het meervoud Agentia, lets dat in
beweging brengt.
AGENT, zaakbezorger.
AGERASIE, wanneer men niet veroudert, maar
er altoos frisch en jong uitziet.

handelen, verrigten •; ook klagen.
het vasten, nuchter blijven.
AGGIUSTATAMENTA, ital., (muz.), stipt, zeer naauwkeurig.
AGGLOMEREREN, zich ophoopen, rooter worden,
zoo als een sneeuwbal , diegerold wordt.
Geagglomereerde huizen , die digt bij elkandergebouwd ZijEl.

AGEREN,

ÄGEUSTIA,

vereenigende middelen, welke
de lippen der wonden zamenbrengen en de
genezing der laatste bevorderen (agglutineren),
AGGRATIANDI JUS, het regt van begenadiding,
volgens 't welk vorsten aan een' misdadiger
de toegekende straf kunnen kwijtschelden of
verzachten.
AGGRAVATIE, verhooging, verzwaring. Aggrareren, bezwaren, ophoopen, verzwaren, yen-

AGGLUTINANTIA,

grooten, als zonde, straffen • ook verbannen,
vervloeken • verdacht maken.
AGGREtREN, zie AG1REABEL.

verzameling, een hoop van zulke
dingen , die geene natuurlijke verbinding
onder elkander hebben. B. v., zandsteen is
een aggregaat van korrels of zand. Ook de
som van meerderegetallen. Wanneer echter
de deelen in elkander loo en , elkander oplossen, en zich tot eengeheel verbinden, dat
5
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andere eigenschappen heeft, dan te voren
ieder deel afzonderlijk had, dan heet het een
mengsel •; gelijk, b. v., de zamengestelde
artsenijen of metalen enz.
AGGREGATIE, opneming in de familie.
AGGRESSEREN, zie AGRESSEREN.
AGHEUSTIE, het verlorene vermogen van den
smaak.
AGHIRLIK, degeschenken, welke een Bassa moet
doengeworden aan de Sultana of keizerlijke
Prinses, met welke de Turksche Keizer hem
in het huwelijk vereenigt.
AGIEL, agile, fr., agilis, lat., behendig, vaardig,
gezwind. A gilded, behendigheid, enz.
AGIO , opgeld. Agioteur , actiehandelaar
actionist, woekeraar. Agiotage, actiehandel.
Agioteren, eenen woekerachtigen handel —
agiotage — driven.
AGIOSIDERON, bij de Christenen, welke onder de
Turksche heerschappij levers , een ijzer
waarop met een' hamer geslagen wordt, ten
einde hen hierdoor(dewijl zij zich van geene
klokken mogen bedienen,) tot de godsdienstoefening te roe en.
AGITATO, ital. (muz.), onrustig, hevig.
AGITEREN, bewegen, heed en weder drijven,
verontrusten, beangstigen, pijnigen, vervolgen • ook handelen, aihandelen. Agitatie,
beweging, onrust des gemoeds • bemoeijing.
AGLAIA, eene van de drie bevalligheden.
AGNATEN, bloedverwanten • mannelijke nakomelingen van eenen vader, maar bij onderscheidene kinderen. Agnatie, verwantschap der
agnaten, bloedverwantschap van vaderszijde.
Agnatisch, tot zulk een verwantschap behoorende.
AGNI, AGHNI, AGIIINI, de God des vuurs bij de
Indiers of degenius, welke het vuur beheerscht en ook Pavak of Pavaka genaamd
wordt, loch zijne gemalin AGHNAY of SVAHA.
Hij wordt afgebeeld met 4 armen op een' ram
rijdende, het hoofd met vlammen omringd,
en met dolken in de handen.
AGNISCHTUT, hetzelfde met Abhigit.
AGNOiTEN, ketters van de zesde eeuw, die beweerden , dat Christus van den dag des
laatsten oordeels nietsgeweten heeft.
AGNOMINATIE , (rhetor.) antlers paranomalie
wanneer men tweegelijkluidende woorden
achter elkanderplaatst, b. v., hi' wist niet,
wat dat voor waren waren.
AGNOSCEREN, erkennen, toestemmen.
AGNUS DEI, lat., een door den Paus gewijd stukje
was, waarop een lam gedrukt is, hetwelk de
Katholijken, uit godsvrucht, bij zich drag.
Ook een latijnsch gebed, hetwelk bij de mis
uitgesproken wordt, en met de woorden
Anus Del begint.
AGOMPHIASIS, het verwiggelen der tanden.
AGON, strijd, bijzonder doodstrijd.
AGOINARCHEN, agonstarchen, de opzieners der
wedspelen bij de Grieken, welke zorg droe-

OGRE.

gen, dat de wetten en gebruiken in acht
genomen wierden, de geschillen tusschen de
kampvechters beslechtten , en de prijzen
uitdeelden.
AGONIE, fr., doodstrijd, het worstelen met den
dood, zieltoging • ook strijd van verschillende
g
,
emoedsbewegingen, als : toorn
en vrees
vrees en hoop, hoop en droefheid. Agoniseren, agonizaren, zieltogen, op het uiterste
liggen.
AGONALEN, zekere feesten bij de oude Romeinen,
welke altijd op het einde van Januarij gevierd werden, en met hevige ligchaamsbewegingen gepaard in en.
AGONISTIKEN, sekte der Christenen in Afrika,
welker belijders op de jaarmarkten rondreisden, en hare leer zochten uit te breiden.
Zij ontvingen daarvan hunnen naam, dat zij
verzekerden, met den vorst der duisternis in
gestadigen stria te leven.
AGONIUS, God bij de Romeinen, die het opzigt
over de menschelijke handelingen had, en
lien zij aanriepen, voor en aleer zij lets ondernamen. — Dezen naamgaf men ook aan
Janus en Mercurius.
AGONOGRAPHIE, beschrijving der kampspelen bij
de ouden. Agonostiek, datgedeelte der ligchaamsoefeningen bij de Grieken, dat met
kampen eenige overeenkomst heeft. Agonothethen, opzieners, regters bij de kampspelen der ouden.
AGONOSTICA, dat gedeelte der gymnastica, hetwelk de wedspelen bevat.
AGONOCLYTEN, sekte in de 7e en 8e eeuw, die
daarvan haren naam ontving, dat zij bij de
gebeden het kniebuigen verwierpen.
AGORA, zie Gerah.
AGOR/EA, bijnaam van Minerva en Diana.
AGOREUS, werd Jupiter en bijzonder Mercurius
genaamd, dewijI hi' als God der kooplieden,
de opziener over de markten was.
AGORONOMEN, waren in Athene dat een wat te
Rome de Aediles waren.
AGOTKON, bij de Irokezen de naam van de
geesten der 2e orde.
AGOTSINNACHEN, de waarzeggers der Irokezen,
welke ook Arendiovannen en bij de Hurons
Sajotkata genaamd worden.
AGOYE, een God der bewoners van het koningrijk Whoda in Afrika, voor wiens onbehouwen beeld 3 schalen met kleine kogels staan,
door middel waarvan depriester aan degeen orakels uitdeelt.
nen, die om raad vrag,
AGRAFFE, is bij de beeldhouwers een sieraad,
hetwelk zij aan het einde eens werks aanbrengen.
AGREABEL , agreable , fr., aangenaam , lief
waard • agreeren, aangenaam zijn, believen,
gevallen, gunstig aannemen. Agrement, bevalligheid, vermaak, goedkeuring. In de
muzijk zijn agrèmens, ayrementen, al die
kleine bijgevoegde sieraden, als : voorslagen,
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trillers, enz., waardoor de muzijk veraangenaamd wordt. Ookgeeft men dezen naam
aan zekere sieraden, welke men op de kleederenplaatst, om die to verfraaijen. Agreminist, iemand, die de agrómens voor de dames
maakt.
AGRESSEREN, agresser, fr., aanvallen, aangrijP •; twist veroorzaken. Agresseur, rustverstoorder, aanvaller. Agressie , aanval
verwekkin g van twist.
AGRICULTUUR, landbouw.
AGRIOGINA, Bacchusfeest ;de vrouwen zochten
Bacchus bij nacht, en kwamen eindelijk met
de verzekering terug, dat hi' zich bij de
Zanggodinnen had verb en gehouden.
Hierdoor moest aangeduid worden, dat de
ruwheid der oude volken,door liefde tot de
wetenschappen is achtervolgd geworden.
AGRIOPHAGUS, die van wilde dieren leeft.
AGRIOTHYMIA, een woeste inborst • ook waanzinnigheid met moordlust.
AGRIPPA, een kind, dat met de voeten het eerst
geboren wordt.
AGRIUS, Pan, als een der veldgoden.
AGROTERA, Diana, als godin der 'a t.
AGROUPEREN, agrouper, fr., vele beelden, zaken,
opeen hoopen.
AG RYPNIE, slapeloosheid; ook het to veel waken.
AGUFFI, een door de Kalmukken als een God
vereerde heilige, die op eenen troon zittende
met een boek in de hand afgebeeld wordt.
AGYNIERS, sekte in de 7 e eeuw, Welker aanhangers leerden, dat God den edit niet verordend haden zij daarom niet wilden trouwen. — Agynus, die noch vrouw, noch
bijzit heeft.
AGYRTE, kwakzalver, marktschreeuwer, goochelaar.
AHASTARA, bij de Indiers een naam der als
Godheid vereerde zon.
AHRIMAN, zie Ormuzd.
AJA, oppertoezigster over de kinderen aan het
Spaansche hof.
AIDE, hulp, bijstand, helper. Aide de camp,
Generael-Adjudant , Aide-Major, Adjudant.
AIDONEUS, naam van Pluto • wijl hi' zijn rijk in
de benedenwereld had.
AIJUKAL, een der 4 hoofdgoden der Mongolen,
welke met den Wischnoe der indiers eenerlei
schijnt to wezen. Een andere is Aijuschal,
welke met Brama overeenkomt.
AILEKES, Ailekes- Olmaka, bij de Laplanders 3
Goden, welke zij als begeleiders der zon
beschouwen • terwijl zij aan hen drie dagen
in de weekgewijd hebben, welke zij biz
dergunstig ter verrigting van sommige
bezigheden, daarentegen ongunstig tot verscheidene andere, houden.
AIMADEL, aimable, fr., beminnenswaardig.
Amite TIIS, huisgoden der Heidensche Tartaren.
Anto, bij de Laplanders de verblijfplaats der
afgestorvenen.
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wijs van zich to gedragen, to handelen •;
ook het uiterlijke aanzien, de uitdrukking
dergewaarwordingen •; zich een groot air
geven • ook, bij de schilders, de rigting van
het hoofd, deszelfs wending en houding. De
schilderijen hebben ook een goed air, wanneer de kleuren der voorwerpen naar de
verschillendegraden des afstands, verminderd of verzwakt zijn.
AISANCE , fr. , ligtheid , ongedwongenheid in
manieren • gemakkelijheid, welgesteldheid:
ook voorregten en heerlijkheden.
AISE, fr., in de spreekw. it est a son aise, hi'
leeft zeergenoegelijk, gevoelt zich ten eenemaalgelukkig • hi' is in zijn aise.
A JOUR, doorschijnend, gebroken.
AJOURNEREN, zie ADJOURNEREN.
AIDS LOCUTIUS, Godheid bij de Romeinen.
AJUSTEREN, gelijk maken, b. v., een gewigt • ook
aan asses als : een kleed aan het lijf • zich
ajusteren, zijne kleeding, zijnen opschik in
orde brengeu •; zich gereed maken.
leer van de oorzaken der ziekten.
,
AITIOLOGIE
AKADEMIE (academie), hoogeschool, universiteit.
Ookgezelschap van geleerden. Van daar heeft
men teeken-, schilder-en muzijk akademien;
— akademie der beeldende kunsten • ook
ridder akademien. Ook worden bij de schilders de afteekeningen of modellen van een
naakt mensch , in eene bijzondere houding , akademien , genoemd. Akademist,
akademicus, lat. , iemand , die aan eene
akademie studeert • akademisch, wat tot de
hooge school behoort.
AKATALEKTISCH, (Aocarcbopt705), in de dichtkunst,
een vers, hetwelk ten aanzien der voeten en
lettergrepen , de hoogste volkomenheid
het tegendeel daarvan.
bezit. Katalektisch ,
AKEGI- of Atagis- Bassa , de opperkeukenmeester aan het hof des Turkschen keizers.
AKGHI, de kok, die de Janitsaren moot spijzigen,
op hurl gedrag tetten en hunne misdrijven
straffen.
AKKO en ALXHITO, tvvee vrouwelijke schrikbeelden,
waarmede de oude Grieken hunne
kinderen ban g maakten.
AKOND, soort van vrederegter in Perzie.
zie ACTEUR.
AKTEUR
,
Perzen.
AKUMAN, boozegeest bij
gehoorleer •; de leer van geluid en
AKUSTIEK
toon, welke tegelijk de gronden der muzijk
in zich bevat. Akustisch werktuig, acusticon,
gehoorbuis, een werktuig waarvan zich
eenezi
hardhoorendepersonen bedienen , om de
werking des geluids op hun gehoor to versterken. Akustische artsenijmiddelen, voor
de ooren.
AKUTHOR, zie Thor.
A LA, fr. , op, of naar • a la Grecque, a la
Francoise, op de Grieksche , Fransche maHier • a la mode, naar den smaak ; a la ate,
aan de spits, vooraan, in het gezigt.
AIR,

ALBU.
ALAI BEGLER een
ALAI— TSCHAUSCH,
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Turksche overste.
voornamegeregtsdienaar hij

de Turken.
ALMA, godin des oorlogs.
ALAMBRADOS, portug., iluminaten, verlichten ;
ingevingen voorwendende menschen ; eene
al den Engelschen kwakers
sekte in Portug,
g elijk.
ALARM, oploop, oproer, vrees, zorg, opschudding. Alarmeren, opschudding maken : zich
alarmeren, ongerust worden. Alarmist, een,
die opschudding veroorzaakt.
A LART , alert, alerte, fr. , vaardig wakker ,
rustig.
ALASTON, Jupiter, in zoo ver de ondeugd en
misdaden door hemgestraft worden •; — een
geest, die naar de meening der Ouden de
menschenplaagde.
ALBANENZEN, eene sekte in de 8e eeuw, welke
eenoorspronkelijk goed en kwaad wezen
aannam.
ALEE, een wit linnen kleed, hetwelk de Roomsche priesters, bij eenige ambsverrigtingen,
legen aan te doen.
P
ALBIGENZEN, eene sekte, welke van de 11 e tot de
15 e eeuw vele aanhangers vond, die naar
Peter Waldus, een' barer voornaamste leeraars, ook den naam Waldenzen ontvingen.
Zij werden door de Roomsche Kerk hevig
vervolgd, en men zegt, dat zij het eerst aanleiding tot de inquisitie gegeven hebben.
ALBINAGII JUS, lat. droit d'aubaine, fr., re s t der
voormalige koningen in Frankrijk, om de
nalatenschap van vreemdelingen, die aldaar
vindende
kinderen
zonder zich in het rijk
be
sterven, te naasten en zich toe te eigenen.
ALBINOS, wittelingen • zeker menschenras, met
eene witte huid en roode oogen (ook kakkerlakken en witte mooren genoemd).
ALBION, naam van Engenland, ten tide der
Romeinen, thans alleen in den verheven stip
nog voor dat land gebruikt wordende. Albion is waarschijnlijk ontleend van Engelands witte rotsen.
ALBOGALERUS, eene, uit het vel van een' geofferden stier vervaardigde, spits toeloopende
muts der opperpriesters van Jupiter, aan
Welker bovensten top een olijftak was vastgemaakt, ten teeken, dat de priester overal,
waar hi' kwam, vrede medebragt.
Mahomed naar
,
ALBORAK , het dierwaarop
n om aldaar ten
Jerusalem zoudegereden zij,
hemel te varen.
ALBORDI, Bordy, bij de Parzen, de naam van
den oorspronkelijken berg, die de wortel en
grondveste der geheele aarde is.
ALBUM, stamboek, inschrijfboek ; album amicorum, vriendenrol. In albis, oningebonden
(van boeken). Albumgraecum, witte bondsdrek • album nigrum , muizendrek. Albus,
een witpenning , zilveren munt in KeurHessen.

ALCO.

beroemde nimf, eene der Sibyllen.,
welke de Romeinen bij eene grot in een
woud aan de rivier omstreeks Tibur, goddelijke eer bewezen.
ALCADE, ALCAIDE, regter, gouverneur, bevelhebber een vesting, burgemeester of schout
van eene stad, of een dorp,. in Spanje en
Barbarije.
ALCAHEST , algemeen oplossingsmiddel bij de
Alchimisten.
ALCALA, de spaansche tollen, die de schepen
van de koopwaren moeten betalen.
ALCALI (alkali) , loo tout verkregen wordende
door uitloogen uit de asch van planten.
Alcalisatie, de loogzoutbereiding. Alcalisch
of alcalinisch, loogzoutig. Alcaliseren, tot
loo tout branden, met loogzout vermengen,
of bezwangeren.
ALCANTARA, spaansche ridderorde ; de ridders
houden zich aan de reglementen der Cistercienzen, maar mogen trouwen.
ALCESTE, dochter van Pelias en gemalin van
Admetus, koning van Thessalia.
ALCHIMIE, de kunst of wetenschap, om, door
middel van geheime chimische bewerkingen,
el e metalen in edele te veranderen • van
oned
daar de zoogenoemde goudmakerij. Het is
bekend dat
datdoze wetenschap ontelbare menschen beef bezig gehouden , welke , onder
den naam van Adepten, het geheim om goud
te maken, door den steen der wijzen, wilder
uitvinden. Af ichimist, een (zoogenaamde)
goudmaker. Alchimistisch, op de wijze der
Alchimisten. De oorsprong der alchimie
verliest zich in de dikste duisternis der
vroegste fabeleeuwen.
ALCHOLLEA, gewone vleeschspijs der Mooren,
bestaande in schijfjes vleesch in de zon gedroogd, die twee jaar lang kunnen goed blijven.
ALCIDES, naam van Hercules.
bijnaam van Minerva, als
ALCIMACHE ,
krijgsgodin.
ALCIONEUS, zoon der aarde, een der reuzen en
wel de sterkste, na Porphiryon.
ALCMENE, dochter van Electrion en gemalin van
Amphitruo.
ALCOBAZA, klooster in Portugal, begraafplaats
der oude Koningen.
ALCOHOL (alkohol), een fijn chimisch poeder •;
de allervlugste geest. Alcohol vini, over ehaalde wijngeest.Alcoholiseren, tot zeer tija
poeder maken, of den sterksten geest
tus) maken. Alcoholoineter, werktuig,
om de
eigenlijke zwaarte van geestrijke vochten te
vinden.
ALCORAN (alkoran), de koran, het Turksch wetengodsdienstboek.
AL CORZO, volgens den wisselkoers.
ALCOVE (alkoof), een, door eene deur ofgordijn,
van degewone huishoudkamer afgezonderd
slaapvertrekje.

ALBUNEA,
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ALIBI.

ALEXETERIUN, tegengift, eigenlijk een hulp- of
van Atlas en Plejone.
met Diopter.
redmiddel in 't algemeen.
if weerstaat.
ALDEE, beteekent in Indie eene kleine stall , of
ALEXIACAC011, bezinksel, dat 't vergt
dorp ,
en wordt telkens voor den naam van ALEXIPHARMACA, aleziteria, tegengiften
het landschap geplaatst.
pharmacie, leer van de tegengiften.
ALDERMAN, of oud man, was bij de Angelsaksen
ALEXIPIRETUM, alexipijreticum, een middel tede naam hunner Oudsten en Resters.
gen de koorts.
ALDERMAN, een voornaam magistraats persoon
ALFADUR, i _Alvader, in de scandinavische
in Engeland. De magistraat van Londen
fabelleer, de hoogste en oudste alter goden.
bestaat uit 26 Aldermans, wier hoofd de
Alen heet daarin ook een geslacht van halfLord major is.
goden, onderscheiden in Licht- en NachtALE, alla, en g., sterk bier in Engeland.
Alven. De eerste wonen in Alfhoim ,het
ALEA, een teerling, dobbelsteen • jacta est alea,
hemelsche rijk van den God Frei •; de laatste
de teerling is geworpen, het is geschied.
zijn booze geesten, wonende onder de aarde.
Aleae res, eene onzekere winst.
ALFANDEGA, portug., het tolhuis in Lissabon •
ALEATORIUM, eeneplaats bij de Romeinen, waar
ook de betaling van in-en uitgaande re ten.
de spelers van hunne vermoeidheid wat uit- AL FRESCO, het schilderen op natte kalk, eene
rustten.
der oudste en duurzaamste manieren van
ALECONER, ambtenaar in Engeland,
die over de
schilderen.
bakkers en brouwersgesteld is.
ALGADRANE, harsachtige stof, die de zee bij hoog
ALECTO, dochter des Aethers en der Aarde. De
water opgeeft ; zij is hard als pek, en kan als
Grieken en Romeinen vereerden, namelijk,
zooda nig gebruikt worden.
den aether als een' God, hem beschouwende A LGAR kDE, grove beschimping, beleediging.
als een' zoos van den Chaos en der duisternis, ALGAR1THMUS, algorithmus (wisk.) de vier wijen met den dag, die zijne zuster was, to hebzen van rekenen, het adderen, substraheren,
ben geteeld : den hemel„ de aarde ende zee.
multipliceren en divideren.
ALEcTRyor, dienaar van Mars, door dezen in ALdEBRA, de stelkunst, vergelijkingsleer ; rekeeen' haan veranderd.
ning, waarbij men zich van letters in plaats
ALECTRYOMANTIE, gr., haanwaarzeggerij, voorvangetallen bedient. Algebraische (stelkunzegging uit het hanengekraai.
stige) formulen, opgaven. Algebraist, een
ALEN, het vaandel van een Turkschen Spahi.
stelkunstenaar.
Alemdar een Turksche vaandrager.
ALGEDO, hevige pijn, (bijzonder in de testiculi).
ALEMANNEN. Met deze benaming, zoo veel als
ALGEMA, algematodes, de gewaarwording van
alle manners of allerlei inannenbeteekenende,
p
ijn en smart.
wordt een oorlogsverbond van verscheidene ALGEROTH, een braak- en zuiveringsmiddel van
Duitsche stammen aangeduid, die in 't begin
opgelosten regulo antimonii (spiesglanshoder 3e eeuw het romeinsch gebied naderden.
nin e en supplimaat.)
ALEMBICUS, distilleerhelm.
ALGUAZIL, bij de Mooren, Arabieren en SpanjaarALEMBROTH, hetphilosophische zout, de sleutel
den eengeregtsdienaar.
tot de hermetische kunst.
Au , de opperste schrijver in de Russische
ALEMSIN, de knop op den stok der paardenstaarkanselarij.
ten, die voor den Grooten Heer uitgedragen ALIBI, lat., elders. Het alibi, het elders zijn,
worden.
beivijzen (bij beschuldigingen.)
ALENDOS, onbemiddelde studenten, die hun onALICA, soort van fijn tarwen brood, waaruit de
derhoud van de leeraren ontvangen.
Romeinen een' drank bereidden. Alicarice,
ALENTOURS , fr., omstreken.
liederlijke vrouwlieden.
ALEUROMANTIE, gr., de meelwaarzeggerij, waarALIEEN, vreemd • van iets niet alieen zijn, tot
zeggerij uit koorn- en meelhoopjes.
lets overhellen ; in Engeland een vreemdeALEXANDRUNSCHE VERSEN, berijmde versen, die
ling, buitenlander. Alienabel, vervreemdmet twaalf en dertien lettergrepen afwisselen;
baar, verkoopbaar. Alienatie, vervreemding.
de eerste eindigen op eene lange lettergreep,
lieneren, vervreemden. Alienijuris, onder
en heeten daarom mannelijke , de laatste,
vreemde heerschappij.
daarentegen, op eene korte lettergreep, en ALIGNEMENT afmeting volgens eene re to lijn ;
worden vrouwelijk genoemd.
afsteking eener vesting. Aligneren, volgens
ALEXANDUNSCHE VERS1E, (codex) versio alexaneene regte lijn afmeten, of steken.
drina, eerie Grieksche overzetting van het ALIMENTARIUS, wien de verzorging door eenen
oude testament , omstreeks tweehonderd jauitersten wit nagelaten is. Alimentatie, verren voor Christusgeboorte, door zeventig
zorging, onderhoud. _Alimenten, levensmidvertalers vervaardigd. Zie Septuaginta.
delen. Alimenteren, onderhouden,vanlevensALEXA1NDRINUS
grieksche gouden en zilveren
middelen voorzien.
munt van 'Alexander den Grooten,
van 1/2 ALIMESTAR-BASCHI, eerste opzigter over de tenter'
tot 4 drachmen.
enpaviljoens des Turkschen keizers.
ALCYONE, dochter

ALDADE, hetzelfde
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het voor degymnastische spelen gebruikelijke zalven met olie , waarna men
zich in het nand wentelde.
A LINEA, van de linie of •; een nieuwe regel.
ALIPASMA, zeker poeder, dat, met olie gemengd
en opgesmeerd, het uitbreken van het zweet
hetet.
ALIPTA, gr., een zalver. Alipterum, het zalfvertrek, de zalfkamer(bijzonder in de Baden
der ouden) . Ale tics de zalfkunst.
ALIQUANT, een niet opgaand, aliquot een opgaand
deel van eengeheel, b. v. 5 in 16, 5 in 20.
ALISES, winden, die 'tgansche ja
ar door uit den
zelfden hook waaijen.
ALITERATIE
,
(redeneerk.), wanneer verscheidene
woorden in eenen volzin eenerlei toepassing

ALMA.

(inde toonk.) over an uit de
hoogte tot de laagte.
ALLERCHRISTELIJKST, eene benaming des Konings
van Frankrijk.
ALLERGETROUWSTE (zoon der kerk), is de Koning
van Portugal.
ALLERHEILIGSTE, een titel van den Paus.
ALLIANCE, alliantie, verbindtenis, verbond, verdrag. Allieren, zich verbinden. Geallieerde,
verbondene, bondgenoot.
ALLIBERATI, die als burgers zijn opgeschreven.
ALLICEREN, aanlokken, tot zich lokken.
ALLIGATIE, aanhechting, verbinding vermenging. Beget van alligatie (rekenk.). 'Alligeren,
aanbinden ; verpligten. — Zie voorts Li eren.
ALLIGATOR, Amerikaansche krokodil (kaiman).
hebben.
ALLIOTICUM, bloedzuiverend artsenijmiddel.
ALITUUR, de voeding tot ligchaamsonderhoud.
ALLITERATIE (redek.) , de letterrijm , gelijke
ALKALI, zout, dat uit het zeekruid kaligeniculaklank van enkele letters.
tum of Antylla, 't welk aan de spaansche
ook
ALLOBROGEN, oud y olk , thans de Savoijers
;
kustengroeit, bereid wordt.
ruwe, onbeschaafde menschen.
ALKADE, zie Alcade.
ALLODIAAL, allodial, eigen geerfd, niet leenpligALKOOF, zie Alcove.
tig. Allodiaal-goed (allodium) een vrij erfALLA. BREVE, ital., (muz.) nog eens zoo schielijk.
goed, vervreemdbaar goed. Allodificatie, de
Alla ca ells kapelswijze, d. i., snel, in eene
verandering van leengoederen in eigene goegelijkmatig voortgezette beweging. Alla dideren.
retta, trapswijze , volgens den toonladder ;
alla pezza , stukswijze • alla polacca , op ALLOGIANEN, sekte in de 2 e eeuw, die het Evangelie en de Openbaring van Johannes als onzijn Poolsch ; alla zoppa, op eene hinkende
de dat
dergeschoven verwierp, en loochen,
d. i., ongelijke wijze.
Christus het eeni g e woord des Vaders was.
ALLA—EKBER
gebed, waarmede de Perzen hunne
,
ALLOLALIA., het verkeerd spreken, eene ziekelijke
openbare godsdienst aanvangen.
neiging, om zich to verspreken.
ALLAI, veldtogt bij de Turken.
ALLONGE , alone , fr., verlengingsteng • een
ALLARM, zie Alarm.
aanhangsel aan eenen wissel. Allonge-pruik,
ALLAT, Allata, een h-emelsch vrouwelijk wezen,
eene lange pruik met krullen. Allongeren,
waaronder de Arabieren voor den tijd van
verlengen.
Mahomed de maan aanbaden.
ALLATRATIE , het aanblaffen, aankeffen.
ALLONS, fr., laat ons gaan ! voort ! voorwaarts!
ALLECHEMENT, schoonheid en zuiverheid van
welaan.
ALLOPATHIA, de overdraging eener ziekte op een
gravuur.
ander deel.
&LEE, boomrij, boomgang.
ALLOTRIOPHAGIA, ziekelijke begeerte, om oneetbaALLEGAAT , het aangehaalde. Allegata , a an ere din en to nuttigen.
haalde schriften, plaatsen, verwijzingen.
ALLOTRIEN (allotria), bijzaken , Welke de hoofdA llegeren, aanhalen, verwijzen.
zaak niet betreffen.
ALLLEGEMENT, zachte drukking der hand bij het
vormen der slagschaduwen in eene gravuur. ALm, in Oostenrijk een privatief bosch.
ALL'OTTAVA, ital. (muz.), in den achtsten toon •
ALLEGORJE , (redek.) vergelijking , beeld- of
eli
gjkenisrede
, zinnebeeldige voorstelling..
octaafswijze, of acht toonen hooger.
Allegorisch, zinnebeeldig, oneigenlijk, toe- ALLooi, toevoegsel in de munt, of het gehalt
spelend,verborgen, verbloemd (diehtstukken,
van dezelve.
schilderijen , spreekwijzen). Allegoriseren, ALLLUDEREN, toespelen, schertsen,spotten. Allusie, toespeling.
zich zinnebeeldig ,
verbloemd uitdrukken.
ALL' UNISONO, ital. (muz.) in gelijkluidendheid,
ALLEGRA, lit schip, ligt vaartuig.
ALLEGRAMENTE (MUZ.), haastig, vrolijk. Alleeensluidend.
gretto, een weinig haastig, of vrolijk, ook ALLURE, gang, pas •; het voet- of gangwerk ;
voetstel (vanpaarden).
allegro assai of di molto, zeer, of allersnelst.
Een allegro , snelzang , snelspel , vrolijk, ALLuvro, alluvion, alluvie, aenspoeling : regt
levendig , muzijkstuk. Allegro moderato,
van alluvie , het bezitregt op aan es
land.
matig snel •; allegro non tanto , niet zeer
ALMAGRA, spaansch donkerrood.
gezwind.
ALLELUJA, zie Halleluia.
ALmAranN,edele steen tusschen granaat en robijn.
ALLEMANDE, een Duitsche (Zwabische) dans.
ALMADIE, vaartuig der Afrikanen.

AIINDISIS,
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het oudste werk over de sterrekunde, ALTAAN, altars, opene, onbedekte en meerenuit de tweede eeuw, van Ptolomeus.
deels met bloemen bezette,
plaats, boven
aan een huis, balkon.
ALMANACH, almanak, tijdwijzer , kalender.
ALTAAR, offertafel, eene hoogte boven den
AL MARCO, ital., naar het gewigt.
g
ALMEDINE, verwoeste stad van Marokko.
rond, om vuur op te maken en der Godheid
te offeren. Altarist, altaardienaar , misbeALMUDA
eene Spaansche koornmaat.
,
diende. Altaragium , n aan
ALMENE, inOost-Indie gewigt van 2 pond.
ee
het altaar
AL NUMERO, volgens het getal.
gewijd goed, of ding.
ALTA VIOLA, altviool, armviool.
AL OCCORRENZA, ital., bij gelegenheid, naar omALTANGATUSUN, afgodsbeeld in de gedaante eener
standigheden.
ALOGOTROPHIE, de ongelijke voeding der ligslang met 4 pooten, bij de Kalmukken.
chaamsdeelen • miswas der ledematen, b. v., ALTELLUS, gemeentekweekeling, vondeling, die
het eene been dikker, dare het andere.
op kosten eener gemeente moet verzorgd
worden.
ALOMANTIE, zie Halomantie.
ALONGE, zie Allonge.
ALTERABEL, veranderlijk. Alteratie, verandeALOPECIE, het uitvallen der harem
ring • gemoedsbeweging, schrik, ontroering.
Altereren, veranderen (meest nadeelig), ontAL' ORDINARIO, ital., it l'ordinaire ) fr. op de
roeren. Gealtereerd , veranderd, bedorven,
gewone wijze.
en en duursten
ALoxE, soort van den fijnst
ontroerd.
Bourgonjewijn.
A LTERCATIE, twist, oneenigheid.
ALOZA, AL UZZA, godin der Arabieren voor MahoALTER EGO, in Spanje , eene koninklijke volmed.
magt, om alle zaken , zonder verder beroep
ALP, nachtmerrie.
(appel), te beslissen.
AL PART, ital., au pair, fr., in, of van gelijke
ALTERNATIVE, alternativement, fr. • alternatiwaarde • gelijkwaardig , zoodat men geen
vamente, ital., (muz.) bij afwisseling.
opgeld geeft.
ALTERUM TANTUM , lat., nog eenmaal zoo veel •
AL PESO, zie Al marco.
wanneer de opbrengst eerier zaak zoo veel
ALPEN, alle hooge bergen, inzonderheid die,
bedraagt, als de zaak zelve gekost heeft.
n Duitschland
ALTE scnocx, zekere rekenmunt, in Sakse.
welke Italie van Frankrijk
e
ALTESSE, fr., hoogheid.,
scheiden.
ALPHA en OMEGA, de a, of eerste, en oo, of laatste
ALTHEA, witte maluwe, kaasjeskruid.
letter van het Grieksche alphabet. Fig. het ALTIMETRIE , de hoogtemeting , hoogtemeetbegin en einde •; de Almagtige.
ku nde.
ALPHABET, het abe • en bij boekdrukkers Brie en
ALTIN, Russische zilvermunt.
twintig of vier en twintig vellen gedrukt ALTIORA, lat. , hoogere din en , per hoc ad
altiora, hierdoor tot hooger. Res altioris
apier.
Pp
indaginis, zaak van dieper onderzoek. AlALPHIMANTIE, waarzeggerij en bewijs van onschuld, door middel van zekere meelspijzen.
tum silentium, die stilzwijgen.
ALTISSIMUS, bijnaam van Jupiter.
ALPHITIDON, beenbreuk, waarbij het been in
ALTIST, zie Alt.
kleine stukken, als meel, gebroken is.
ALUMNEUM, kweekschool, waarvan de leerlingen
ALPHONSI1NUM, chirurgisch instrument om kogels
uit te haled.
ookgevoed worden. Alumnus , een kw
ALPHUS, witte huidvlek.
keling, voedsterling, scholier en kostganger.
Alumniaat, kweekelingschap, de vergunning
AL PIACERE, of al piacimento , ital., naar welgevallen, naar believen.
om kweekeling te zijn.
ALVEUS, bedding eener rivier.
ALPIEL, bescherm-engel der vruchtboomen,
ALvoucit, laxerend middel.
volgens den Talmud.
ALVIGORE DI TEMPO, (in de toonk.) in de strikte
ALPION, (spel), het teeken of de vouw, die men
aan eene kaart maakt , als men , na eerie
lengtemaat.
AncE, zieleangst.
winning, hooger wil zetten.
rig op een Naar.
ALYPIAS, een geneesmiddel teen de zwartgalAL PUNTO, (muz.) naauwkeu,
ligheid.
ALQUIFOU, eene soonvan zware looderts, uit
ALYSIUS, Bacchus, in zoo ver de wijn de droefEn eland komende.
ALRAUN, Albraun, waarzegster, wijze vrouw
held verdrijft.
ALYSSUM, middel tegen de dolheid of honds(priesteresse der oude Duitschers).
dolheid.
AL RIGORE p r TEMPO of al tempo, (muz.) naauwkeurig, in de juiste tijdmaat, in afgemetene ALYTARCH, priester en opziener over de spelen
beweging. Al segno, van het teeken af.
ter eere dergoden in Antiochie.
ALYTEN , rustbewaarders bij de Olympische
AL SEGNO, (in de toonk.) he rhaling van een stuk.
spelen.
ALT, (Alto), de tweede stern • hooge middelstem • de hoogste en fijnste stem na den AMABILE, ital., (muz.) liefelijk, beminnelijk,
distant. Altist, altzanger.
teeder.
ALMAGEST,
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de sleutelbewaarder der schatvan den turkschen keizer.
kist
AMALGAMA, kwikerts, kwikbrij • de verbinding
van kwikzilver met een ander metaal, inzonen goud. Amalgamalie,
de rheid met tin, zilveren
het bekwikken, de oplossing door of met kwikzilver; in nerlijke verbinding, zamensmelting.
Amalgameren, bekwikken, innerlijk verbinden, vermengen, zamensmelten.
AMILTHEA, (fabelk.) naam eener nimf, door welke Jupiter gezegd wordt met de melk eener
geit en met honig gevoed te zijn.
ital., van het latijnsche mancus, geA MANCO
brekkig) hetgeen aan eene som ontbreekt,
hetgeen daarvan afgaat •; ook een voorschot.
ANANI, het 5c heilige en tevens wetboek der
Turken.
AMANT en AMASIA, tweegelieven; amant,amasius,
min na ar, amante, amasia, de minnares.
de
•; die eenen ambtschrijAMANUENSIS, handlanger
ver behulpzaam is.
AMARANTH, onverwelkelijk, altijd groen •5 duizendschoon (bloem).
AMASSER EN, ophoopen.
AMASSETTE, het verfmes der schilders.
AMA TERU OON GANII, de grootste alter inheemschegodheden in Japan.
AMATEUR, fr., liefhebber , beminnaar, kunst, vriend. Antalrice, liefhebster, kunstvriendin.
AMATHUSIA, bijnaam van Venus.
AmAuRosis, de zwarte staar (eene oogziekte).
AMAZONS, eene van de strijdbare vrouwen der
tie; eene heldin ; amazooudheid in Sarma
nenkleed, mannelijk vrouwenkleed, vrouwen
rijd-kleed.
met beide handen.
,
AMBABUS
ldi
AM ACHTS - LEEN, feudumam,bactae of gastaae,
A
ieder leengoed, waarmede de verpligting
epaard gaat, om een ambt waar te nemen,
g
hetwelk be trekking heeft op het staatsbestuur.
AMBAGES, omwegen, wijdloopigheid • per ambages, door omwegen.
AMBAR, (russ.) pakhuis voor koopwaren.
AMBARDAR BASCI, een hofbediende in Perzie, die
de sleutels tot de voorraadkamer der levensmiddelen van de koninklijke tafel heeft.
AMBARVALIA, veldoffer bij de Romeinen, om
n voor hunne velden of te smeeken.
zege
AMBASSADE, fr., gezantschap ; post van gezant
of afgezant.Ambassadeur,gezant, boodscha pA Ambassadrice, gemalin van eenen gezant.
AMBE en AMBO, tweetal • verbinding der din
twee aan twee. In de getalloterij (lotto) wanneer van vi t' getrokkene nummers twee bezettegetroffen worden.
barnsteen.
AMBER
,
g
AMBIENT, aanzoeker en diner
naar een ambt.
Ambieren (een ambt) pogen te verkrijgen,
naar iets staan.
AMBIGEREN, weifelen, wankelen,besluiteloos zijn.
AMACDAR AGASI,

AMBIGU, fr.

AMI.

ambiguus, lat., dubbelzinnig. Ambiguiteit, dubbelzinnigheid. Ambigu wordt
ookgezeg,
d wanneer men koude en warme
geregten, fruit, gebak enz. te gelijk opdischt.
Ook wordt hetgebruikt voor eene zamenvoeging van zaken, welke anders niet bij elkander behooren.
AMBITIE, eerliefde , eerzucht, eergierigheid,
eergevoel, trots. Ambitieus, eerlievend, eerzuchtig, eergierig, opgeblazen. Ambitioneren, met eerzucht trachten te verkrijgen, de
grootste eer ergens in stellen.
A MBLYOPIE, kortzinnigheid, stikziendheid, bijziendheid. Amblyops , een kortzigtige,
bijziende.
AMBLOMA, ontijdige bevalling, miskraam.
AMELOTICA
,
afdrijvende middelen.
AMBONOCLASTEN, ijveraars teen de kerkmuzijk.
AMBOUTEREN, tusschengestikte werken boomwol of watten lei en.
AMBROSIA, (fabelk.) godenspijs , ambrozijn.
Ambrosiaansch, van den heiligen Amhrosius
afkomstig , of door hem vervaardigd. (De
loizang : Te Deum laudamus, etc. Heer,
God ! U loven wij, enz.)
AMBUBALEN, ontuchtige meisjes uit Syrie.
AMBULANCE, een zwervend lazaret, anders hopital ambulant
,
veldhospitaal, hetwelk
armee volt.
Ambulant, zwervend : eene
g
ambulante troep schouwspelers, enz. In
Frankrijk is ambulant ook een opziener bij
het koninklijke pacht- en tolwezen , dewijl
zoodanig iemand veelal op de straat moet
-wezen, om op den in- en uitvoer een waakzaam oog te houden. Ook beteekent het, in
sommige plaatsen, eenen onbeeedigden makelaar, anders beunhaas. Ambulatorisch,
rondtrekkend, afwisselend, veranderlijk ;
actio ambulatoria, regtzaak, die van den
eenenpersoon op den anderen overgaat.
Ambuleren, wandelen, rondtrekken.
AMBULATORES, geestelijken, thans exarchen genoemd, die het naast in rang zijn aan de
bisschoppen.
A MBUSTIE, omzenging, ombranding.
AMELIORATIE, verbetering. Amelioreren, verbeteren(landgoederen,
huizen, enz).
AMEN ! het zij zoo ! het geschiede ! voorzeker I.
AMENORRHOEA, ziekte it gemis aan stondenvloed.
AMERDAD, bij de Parzen, de voortbrenger en
beschermgeest alter gewassen.
AMETA, ital.,
ten halve.
AMETHIST (lat., amethystus,) een purperkleurig
edelgesteente, hetwelk met den smaragd in
waardegelijk gesteld wordt. De Oostersche
is de meestgezochte.
AMETRIE, ongelijkheid, onevenredigheid.
AMEUBLEMENT, het huisraad, de kamertooi.
Amr, vriend. Arnie, vriendin. Par ami, p. ami,
p. a. (op brieven) door eenen vriend •; antlers
amica manu. Zie A. m.
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AMIANT, steen-

of bergvlas • draad-of vezelsteen,
welke zich laat spinnen en door vuur niet
verteert. Wanneer de steen zwaar is en harde, onbuigzame Braden heeft, dan wordt die
asbest genoemd.
AMICAAL, amicabel, amiabel, vriendelijk, vriendschappelijk; l'amiable, in het vriendelijke,
in der minne. Amicabiliscompositio, schikking in der minne. Anticabiliter, amicabilimodo, vriendelijk.
AMICISTEN, leden van de zoogenaamde amicisten- of vriendschaps-orde (op akadernien).
AMICITIA, lat., antitiè, fr., vriendschap. Anticitiae causa, uit vriendschap.
AMICTUS, de kleeding. Victus et amictus, voedsel en deksel.
AMIDA, in Japan de bestierder van de gewesten
der zaligheid, die Gokurakf, d. eeuwige
vreugde,
genoemd worden.
AMIDON stijfsel ; amidonfabrzjkant , stijfselmaker.
AMINDOZAE, advokaat bij de Birmannen.
AMKAS, conk- en audientiezaal van den grooters
1VIogol.
AMMAN, schout.
AMMEISTER, burgemeester

to Straatsburg.
indelving van eenen zieken in
warm zeezand , om deszelfs sappen uit to
drop en.
AMMO1NIA, bijnaam van Juno.
AMMONITEN amnzonshorens , posthoorns •; versteende slakken naar eenen ramshoorngelijkende.
AMMUNITIE, zie munitie.
AMNESTIE amnistie , het vergeten eener misdaad, schuldvergiffenis, vrijverklaring. Amnestieren, vrijverklaren, genade schenken,
bevredigen. Geamnestieerd, vrijverklaard.
AMOENITEIT, lieftalligheid, bekoorlijkheid.
AMOR, (fabelk.) degod der Heide, minnegod,
Cupido.
AMOROSO, (muz.) teeder.
AMORPHA, wanstaltige, onregelmatige vormsels,
uitspruitsels.
AMORTISATIE, amortissement, vernietiging, uitwissching. Amortisatiekas, schulddelvingskas. Amortiseren, voor niet geldig, of nietig
verklaren.
AMOTAE RES, zaken, die eene echte vrouw hares
man, en in 't algemeen de eene bloedverwant den anderen heimelijk ontvreemdt.
Amotie, verwijdering, afzetting, ontzetting
(vat) een ambt). A moveren, wegnemen,
ontvreemden. Van een ambt geamoveerd
(ontzet).
AMOUREUX, verliefd. Amours maken, vrijen.
AMPHIBIE, Amphibium, een tweeslachtig dier,
hetwelk in en buiten het waterleeft. Amphibiolith, amphibicnsteen, versteeningvan een
tweeslachtig dier. Amphibisch, tweeslachtig,
dat in en buiten het water leeft.
AMPHIBOLIE, dubbelzinnigheid. Amphibologie,

AMMOCHOSIE ,
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dubbelzinnige rede. Amphibolisch en antphibologisch, dubbelzinnig.
AMPHIBRACHYS, gr., een drielettergrepig woord,
versvoet, waarvan de eerste en laatste lettergreep kort, en de middelste lang is, b. v. :
bezielde.
AMPHICTYONEN : afgevaardigden tot de algemeene
vergadering der Griekschestedcn. Algemeene
Staten der oude Grieken.
AMPHIDIARTHROSIS, gr., dubbelvoeging, dubbele
gewrichtsverbinding.
AMPHIDROMIA, vreugdefeest, dat de Heidenen
den vijfden dag na de geboorte eens kinds
vierden, waarbij hetzelve zijnen naam bekwam.
AMPHIGOURIEN, prachtig, hoogdravend gezwets,
zonder zin. Amphigourist, een verward,
hoogdravend redenaar.
AMPHIMACER
(dichtk. ) een drielettergrepig
woord, waarvan de eerste en laetste lettergreep lang en de middelste kort is, b. v. :•
lotgeval.
AMPHIPNEUMA, het bezwaarlijk ademhalen.
AMPHISCII, lat., amphiciens, fr., bewoners der
heete aardstreek, wier middagschaduw gedurende de eene heift des jaars noordwaarts
engedurende de andere helft zuidwaarts
valt.
AMPHITAPA, kleed, dat van binnen en van buiten met bont is.
AMPHITHEATER, halfronde schouwburg ; schouwplaats in ecnen halven kring, met trapswijze
in de hoogte gaande bankers Amphitheatralisch, halfrond, amphitheatersgewijze.
AMPHITRITE
,
godin der zee.
AMPHITRITEN, geslacht van plantaardige wormen.
AMPLECTEREN, omhelzen, omarmen ; ook voor
bekend aannemen, verstaan, goedkeuren.
AMPLIATIE, aanvulling (eener wet); uitstel eener
regtzaak • antplieren, aanvullen.
AMPLIFICATIE
welsprek.) de uitbreiding, uitvoerigheid •; amplificeren, uitbreiden.
AMPLISSIMUS, eeretitel aan hoogescholen.
AMPOULES, ampullae, (pralerijen van woorden
zonder geest), van ampulla, eene flesch. Style
ampoulè, fr., gezwollen, hoogdravende stijl.
AMPUTATIE, het afsnijden, afzetten (van lodematers ). Amputeren, afsnijden, afzetten •
geamputeerd, afgezet, afgehouwen.
AMULET, zeker muntstukje, hetwelk men, vooral in Katholijke landen, als een behoedmiddel to en gevaren, ziekten en onheilen, om
den ha Isplagt to Bra en, Men ziet op hetzelve
allerlei figuren, als die van heiligen, hemelteekenen, de names vanGod en de aartsengelen, Hebreeuwsche en Arabische letteren, enz.
AMUSABEL, vermakelijk, verlustigend. Antusant,
onderhoudend , vermakelijk. Amusement,
verlustiging, vermaak, tijdverdrijf, aan
naam onderhoud. Antusette, klein tijdver4
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drijf, ook (krijgsk.) soort van fang schietgeweer, thans buiten gebruik. Amuseren,
vermaken, verlustigen, aangenaam onderhouden • ook door ijdele beloften om den
tuin leiden.
AMY GDALITH, een amandelsteen.
ANA, zie A. a.
ANABAPTISMIJS, wederdooping. Anabaptist, wederdooper.
ANACAMPTICA, leer van de terugkaatsing der
toonen.
ANACATHARSIS, zuivering des ligchaams door
braken, hoesten, enz.
A NACEPHA LEOSIS, (redek.) korte zamenvatting,
beknopte herhaling van de voornaamste
punten eens onderwerps.
ANA CHOREET, kluizenaar, bosch- of spelonkbewoner.
A NACHRONISMUS, tijddwaling, tijdverwisseling ;
fout teen de tijdrekening, wanneer zekere
gebeurtenis in een verkeerd tijdvak geplaatst is.
ANACLASIS , of anaclastica, straRlbreking. Anaclastische lijnen, krommingen, welke re to
lijnen, of effen vlakten schijnen aan to
nemen, door de straalbreking in verschillende vloeistoffen.
ANAcoNosTs welspr.) beroep op het eigen oordeel van dengenen, die men wil overreden.
ANADEMA, hoofdtooi • hoofdsieraad.
welspr.) woordherhaling • wanANADIPLOSIS
neer men met hetzelfde woord, waarmede
eeneperiode gesloten is, de volgende weder
begint.
ANADYOMENE, bijnaam van Venus.
,
godin der
ANAEDEfA, de schaamteloosheid
Grieken.
ANAESTHESIS, bewusteloosheid van zieken.
ANAETIA, degodin der onschuld.
ANAGLYPT ICA, kunst vangedreven werk to
makes in metaal, hout, enz.
ANAGNOSTES, voorlezer (in de Grieksche kerk).
ANAGOGE, Anagogie, (in de redekunst), wanneer
met aardsche din en op hemelsche of geestelijke wordt gezinspeeld ; ook in de geneesk.
het bloedbraken.
ANAGOGIE, geestelijkezin eerier schriftuurplaats;
ook geestverheffing (tot God) •; anagogisch,
eestverheffend.
g
ANAGRA MMA, letterkeer, of verzetting der letteren, van een of meer woorden,
op zulk eene
wijs, dat daardoor een geheel andere zin
ontstaat. Zoo wordt, b. v., uit levers, nevel,
uit dame, made, uit Berolinum, lumen orbi,
enz. Anagrammatiseren, letterkeer makers,
_Anagrammatismus, vervaardiging van anagrammen.Anagrammatist, letterkeermaker.
ANAITIS, onder dezen naam werd Venus door
de Perzen vereerd.
ANAKREONTISCHE GEDICHTEN, ligte, bevallige gedichten, naar den Griekschen dichter Anakreon.

A NALECTA, analekten,

ANAS.

gr., overgeblevene brokken van den maaltijd ; ook verzamelde
plaatsen en uittreksels van deze en gene
schriften.
ANALEMMA , teekendrager,
de figuur, waardoor
men op uurwerken den dierkring afbeeldt ;
ook eene soort van astrolabium.
ANALEPSIS, de wederherstelling, herkrijging
van krachten , versterking. Analeptisch
versterkend (vangeneesmiddelen).
A NALOGIE, overeenstemming , evenredigheid.
Analogisch, analogue, analoog , overeenstemmend, evenredig. Analogismus, bewijs
uit de evenredigheid afgeleid.
AN ALPHABETUS, iemand, die zoo min lezen als
schrijven kan.
ANALYSE, analysis, de ontbinding, ontleding,
ontwikkeling van begrippen en opgaven.
Analyseren, oplossen, ontwikkelen, ontleden. Anal tics de ontbindingsleer der verstandswerkingen , leer van het ontstaan der
zuivere verstandsbegrippen. Analytisch, oplossend, ontwikkelend, ontledend • analytische leerwijs, wanneer men uit de gevolgen de gronden afleidt.
ANAMARTESIE, onzondigheid, reinheid van zonden, onschuld.
A NAMNESIS, de herinnering van verledene zaken.
ANAMORPHOSEN, schijn- of drogbeelden.
ANANDEN, (in de fabelleer der Hindoes) eene
slang, die de wereld onderschraagt en
Vischnoe ten troon verstrekt.
A N AN TAPODOTON, eene redekunstige figuur, wanneer een woord, of geheele volzin we elates
wordt, hetwelk de lezer zelf er bij denken
moet.
.
ANAPEST, een versvoet, uit twee korte en eene
lane lettergreep bestaande, b. v., begeleid.
ANAPETIE, de uitzetting der vaten.
AN APHALANTIASIS , het uitvallen van de wenkbraauwen.
ANAPHER , anaphora , de herhaling van gelijke
aanvangswoorden in de leden der volzinnen •
ook het aanzetten, aanwassen aan ledematen
(geneesk.)
A NA PLASIS , het wederherstellen vangebrokene
beenderen.
ANAPLEROSIS, het wederaanvullen, of vergoeden
van verlorene of beschadigde vleeschdeelen,
of leden. Anaplerotische middelen, Welke
de ledige plaatsen weder aanvullen.
ANARCHIE, regeringloosheid, wanorde. Anarchist, regeringsvijand, rustverstoorder.
ANARRHOPIE, het naar boven driven der sappen.
A NASARCA , de waterzucht.
A NASPASIS, de zamentrekking (der maag).
ANAsTAEcinosis, oplossing der dingen in derzelver bestanddeelen.
ANASTASIS, de afleiding, overleiding van sappen
uit het eene deel des ligchaams in het andere,
door anastasische, d. i., af- of overleidende

middelen.

ANEM.
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de zamenzetting, of verbinding
en uitstorting der aderen en andere pijpen
in het ligchaatn. Anastomoseren, het zamenvoegen der aderen, enz. in het ligchaam.
Anastomotische, ter opening van verstopte
monden dienende, heelmiddelen.
ANÄSTROPHE, (redek.) eene omgekeerde woordplaatsin g.
ANATHEMA, banvloek , kerkban , vervloeking.
Anathematiseren, in den ban doers, vervloeken , verwenschen . Anathematism,us , de
bandvloeksuitvaardiging,
banbliksem.
A1NATOCISMUS, interestwoeker, interest van interest. Anatocistisch, interestwoekerend .
ANATOMIE, ontleedkunde • ook ontleed-of snijkamer. Anatomiseren, ontleden. Anatomist,
ontleder.
ANATRIPSIS, de wrijving (der leden).
ANCHARIA
,
bescherm godin der inwoners van
Asculum in Latium.
ANCHILOPS, waterig gezwel in den hoek der
oogen.
ANCHYLOSIS, anchyle, de vergroeijing der gewrich ten .
ANCIENNETEIT, anciennet6, fr., de ouderdom in
dienst, dienstopvolging naar de jaren ; dienstjaren.
ANCILIEN, heilige schilden (bij de Romeinen),
welke uit den hemelgevallen zouden Zii11.
ANGORA, (muz.) zoo veel als da capo.
ANDANTE, (muz.) niet te ras noch te langzaam,
gematigd. Andantino, eenigzins langzaam.
ANDRIA, tweeslachtig mensch , met duidelijke
vrouwelijke schaamdeelen.
ANDRIENNE, een lang vrouwenkleed, een sleepkleed.
ANDROCEPHALOID, een manskop,
of enkel manslid
gelijkende steen; manskop-, of manslidsteen.
ADDROGYNOS, androgoon, manwijf, twceslachtig
mensch. Zie Hermaphrodiet.
ANDROIDE, kunstig menschenbeeld, dat menschelijke handelingen verrigt , b. v. , de
bekende schaakspeler.
ANDROLEPSIE, wanneer men, om zich regt te
verschaffen, aanzienlijke personen in zijne
mat krijgt.
ANDROMACHE, gemalin van Hector.
ANDROMEDA, Griekscheprinses, welke aan eene
rotsgekluisterd en door Perseus verlost wend.
ANDROTOMIE, mans- of menschontleding , in
tegenoverstelling van zootomie.
ANECDOTE 1
g eheim , of bijzonder onbekend
berigt • kortswijlig verhaal.
ANEILEMA , het ophouden van winden in de
darmen.
ANEMOCHORD, eenwindsnaarspeeltuig. Anemographic , de windbeschrijving. Anemologie,
de windleer , windkunde. Anemometer
windmeter. Anemoinetrie, windmeting ,
windmeetkunde. Anemone, anemoon, windbloem. Anemoscoop, een windwijzer, weerhaan.
ANASTOMOSIS,

ANIM.

onbetitelde schriften, Anepigraphisch, titelloos, zonder opschrift.

ANEPIGRAPHA ,
ANERIE,

ezeisstreek, ongeschiktheid.

ANETHISCH
,
pijnstillend.
ANEURISMA,

slagadergezwel.

angariae , leendiensten tot aan de
grenzen •; parangariae , zoodanige diensten

ANGARIEN,

tot over degrenzen.
Vedangas , 6 gewij
de schriften der

ANGAS,

Hindoes.

wijzen, geneesheeren, toovenaars,
waarzeggers,
bij de Groenlanders.
ANGELICA, engelwortel. Angelogie, de engelenleer. Angelus, gebed bij de Roomschgezinden, dat met angelus domini begint.
ANGEVILA, ordeskleeding der grieksche St.
Basilius - monniken.
ANGELICI, Angeliken, Engelaanbidders in de
tijden der Apostelen.
ANGIECTASIA, de uitzetting der vaten.
ANGINA, keelontsteking.
ANGIOGRAPHIE
beschrijving der vaten in het
,
menschelijke ligchaam. Angiologie, leer van
die vaten. Angiohydrographie, de zuigaderbeschrijving. Angiohydrotomie, de zuigaderontleding. Angiospermatisch, van planten,
Wier zaad in eene van den bloemkelk onderscheidene huls zit. Angiotomie, de vatenont.
leding.
ANGLAISE
bij de Engelschen country - danse,
verkeerdelijk contre- danse) is een dans van
eels' levendigen aard.
ANGLICANISCH, Engelsch (kerk). Anglicismus,
eene eigenheid der Engelsche taal, verkeerdelijk in eene andere taal overgenomen.
ANGLISEREN, (depaarden) kortstaarten. Geangliseerd, gekortstaart.
ANGLOMAAN, iemand, die den Engelschen, op
eene overdreven wijze, genegen is, en dezelve in alles navolgt. Anglomanie, eene onbepaalde net in tot alles vat Engelsch is.
ANGSTER, kleine munt in Zwitserland.
ANGULAIR, hoekig.
ANGOURIE, pompoen, watermeloen.
ANGUSTE, krap, eng. Afigustus terminus, (in het
regt) een korte termijn.
ANIATROLOGEET, die niets van de geneeskunde
verstaat.
ANIDROSIS, zweeteloosheid.
ANIMADVERSIO, aanmerking, noot •; ook ere telike vermaning.
ANIMA, de ziel, geest. Anima mundi, wereldgeest.Animatie,de bezieling.Animato,(muz.)
bezield, levendig. Animeren, bezielen, aanvuren. Geanimeerd
,
bezield, aangevuurd.
Animeuz, hartstogtelijk,verbitterd, vijandig.
Animositeit, geraaktheid, verbittering, haat,
vijandschap. Animo, met het voornemen •;
animo dêliberato, met voorbedachten rade,
met opzet •; animus injuriandi, oogmerk om
te beleedigen. Animoso, (rnuz.) bezield, aandoenlijk.
ANGEKOKEN,

ANNU.

-
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lat. dier • animal disputax , een
twistziek schepsel , twister , tegenspreker.
Animalisatie , de dierwording, verandering
in dierlijke bestanddeelen. Animalisch, dierEA , uit het dierenrijk , bij voorbeeld
spijzen, als vleesch, melk, eijeren, enz. Animaliseren, tot een dier maken, aan een dier
gelijk maken. Animalisten, zij, die beweren,
dat de embrio in den vader volkomengevormd en levendig is. Animaliteit, de dierheid, het dierwezen.
ANISETTE, anijswater, met anijsgetrokken brandews n.
ANKUS, degehoorzaal des rooters Mogols.
ANKYLOGLOSSUM, aangewassen tongriem • ankyloglossus, wien de tong niet re st los is.
ANNAL, eenjarig. Annalen, jaarboeken. Annalist, een jaarboekschrijver.
ANNATEN' die van de geestelijkc
ambten in depauselijke schatkamer gescort
moesten worden.
ANNECTEREN , annexeren, aanhangen, aanhechten, bijvoegen. Annex , aangehecht, toebehoorende. Annexa, aanhangsels, toebehoorende stukken.
ANNEDOTEN, Anidoten, naar de fabelleer der
Chaldeers, 7 heilige dieren, die uit de zee
aan den babylonischen ()ever kwamen.
ANNI, van 't jaar • anni currentis, praesentis,
praecedentis, of4praeteriti, zic, even als voor
Anno, de verkortingen op a, c •; a. praes.,
apraec., enz., en voorts op Annus.
ANNIHILATIE , de vernietiging. Annihileren,
vernietigen, voor nietig verklaren.
ANNIVERSARIEN, jaarlijksche plegtigheden, jaardagen , jaargedachtenisvieringen (van geboorte, overlijden, krooning, enz.).
ANNO
spr. uit Anjo), is bij de Spanjaarden
hetzelfde, als bij de Italianen Cicisbeo.
ANNOMINATIE , (welspr.) de woordgelijkheid, de
opzettelijke gelijkheid in de woordklank,

ANIMAL ,

b. V. : de stilte werd stiller.
ANNONCE , aankondiging,

berigt. Annonceren,
aankondigen. Annowiatief, wat tot eenig
dient. Annoneeur , tooneelspeler, die
be rile
het volgende stuk aankondigt.
ANNOTATA , aanmerkingen. Annotatie, aanteekening. Annoteren, aanmerken.
ANNUM PRAESTATIONES , jaarlijksche betalingen,
opbrengsten.
ANNUEL, jaarlijksch.
ANNUEREN, met het hoofd knikken , bekrachti en goedkeuren, bewilligen.
jaarlijksche inkomsten.
ANNUI REDITUS,
ANNUITEITEN , lijfrenten voor zekere jaren,
bijzonder in de Engelsche bank , voor aan
dezelve voorgeschotene gelden, onder beding,
dat jaarlijks, behalve de interessen, een gegedeelte van het kapitaal terug gegeven
worde.
en voor nul verklaren.
ANNULLEREN, vernietig,
Annullering, de vernietiging, opheffing.

ANTE.

ANNULUS PISCATORIUS ,

de visschersring, pau-

selijke zegelring.
annunciatio , lat., annonciation,
fr., aankondiging, boodschap (bijzonder van
Maria).
ANNUS, lat. het jaar. A. currens, het loopende
jaar. A. climacterius, het trapjaar, d. i., het
zevende en negende van 's menschen ouderdom • het Brie en zestigste is het grootste
trapjaar , als zeven maal negen zijnde,
A.gratiae , een genadejaar voor weduwen
en weezen van ambtenaren.
ANODYNUS , pijnstillend • liquor anodynus
(mineralis Hoffmanni), gewoonlijk Hoffmansdruppels genoemd.
ANOMALIE, onregelmatigheid , uitzondering op
een' reel. Anomaal , anomalisch , onreregelmatig. Anomalon (verbum), een onrewerkwoord.
g
elmatigr woo d, bijzonde
r
ANOMAY, soort van ketters, die beweerden, dat,
in de Godheid , de zoon niet gelijk was aan
den vader.
ANOMITEN, ongelijkschalige en gladle mosselen.
ANONYM, anonymisch, ongcnoemd , nameloos.
Anonym/us, een ongenoemde.
ANOPTOTHERION, diersoort der voorwereld.
NO
Anorchus, een man, die (vermoedeARC
lijk of wezenlijk) zonder zaadballen is.
ANORDIE, in Nieuw - Spanje een hevige en aanhoudende noordenwind.
AIVOREXCE, de afkeer van spijs, spijswalging.
ANORGISCR, zonder gevoel, levenloos. Anorgismus, de onbezielde natuur.
ANOSIA, gezonde (niet ziekelijke) toestand.
ANOSMIA, reukeloosheid.
ANOSPHRASIA, Anusphresis, reukeloosheid.
ANPIEL, Arael, volgens de Talmudisten, een
en el die de worst over de vogelen is.
ANTACIDA, zuurwerende middelen.
ANTAEUS , een sterke reus , die steeds nieuwe
krachten bekwam, zoo dikwijls hi' de aarde
aanraakte.
vijand,
ANTAGONIST, wederstrever, to ens
partij. .
ANTAL (anthal) , een Hongaarsch wijnvat,
waarin vooral de Tokaijer wijn verzonden
wordt.
ANTANACLASIS, wets r. herhalin g van hetzelfde
oord , in eene andere beteekenis.
w
ANTANAGOGE, redekunstige figuur, wanneer men
iemand met zijne eigene woorden bestrijdt.
ANTAPODOSIS, de orde, die de koortsen bij het
afwisselen en terugkeeren houden.
de wellust.
g
ANTAPHRODISIACA, middelen teen
gen de beroerte.
ANTAPOPLECTIC,
A middelen teen
ANTARTRRITISCH, teen de jicht.
ANTASTIIMATISCH, tegen de aamborstigheid.
ANTECEDENS , de of het voorgaande •, eerste
voorstel. Antecessor, voorvader, voor an ger.
ANTECELLEREN, voortreffelijker, beter zijn, overtreffen.
ANTEDILUVIAANSCH, voor den zondvloed.

ANNUNCIATIE,

ANTI-I.
ANTEMBASIS wederzijdsche
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working der knok-

kels.
braakstillende middelen.
geneesk.) eene tegenaanwijzing,
welke belet, zoodanige middelen voor te
schrijven, als naar de eigenlijke indicatie of
aanwijzing moesten aangewend worden.
ANTENEASMUM, soort van vreesselijke razernij,
die dikwijls den zelfmoord ten gevolge heeft.
ANTEPENULTIMA, de derde van achteren of
gerekend.
,
middel tegen de vallende ziekte.
ANTEPILEPTICA
ANTERIEUR, eerder, vroeger. Anterioriteit, eerderheid. Lie Prioriteit.
ANTESTATURE cene in overhaasting gemaakte
verschansing.
ANTHECTICA, middel tegen de longtering.
ANTHELII, Goden der Grieken, weer beelden
voor de deuren op straat stonden, en als
beschermers op de we zen vereerd werden.
ANTHELNIMTICA, wormverdrijvende middelen.
ANTHEREN, antherac, stofkolfjes (van bloemen).
ANTHESIS, bloeitij,
d volkomen toestand van den
bloesem.
ANTHESPHORIA, een feest, hetwelk jaarlijks in
Sicilie, ter eere van Proserpina, tiers dagen
lang gevierd werd.
ANTHESTERIA, het Bacchus-feest der Atheners,
g
edurende hetwelk de knechts door hunne
heeren bediendwerden.
ANTHOLOGIE bloemenleer • bloemlezing • keur
vangedichten , verzameling van schoone
spreuken, gezegden, enz.
ANTHRACIT, versteend hout, hetwelk er uitziet
als steenkolen.
ANTHRACOMETER, een koolzuurgazmeter.
ANTHRAX
,
pestbuil.
ANTHROPIATRICA, , degeneeskunde van den
mensch.
ANTHROPISMUS, het menschelijk wezen , het karakter des menschdoms,
de mensch.
ANTHROPODAEMON, des mcnschen streven naar de
volkmaaktheid, zonder die ooit te bereiken.
ANTHROPOGLOSSA, de menschenstem, een orgelregister.
ANTHROPOGNOSIE, de menschkunde. Anthropogonie, leer van des menschen wording.
ANTHROPOGRAPHIE, menschbeschrijving, beschrijvin g van des menschen ligchaam. Anthropolatrie , menschenaanbidding. Anthropotepsie, menschenschuwheid •; partijdigheid,
aanzien vanpersoon. Anthropolithen, versteeningen van menschelijke ligchamen, of
enkele deelen van dezelve. Anthropologic, de
menschleer , menschkunde, natuurleer van
den mensch.Anthropologisch, menschkundig,
de natuurleer van den mensch betreffende.
ANTHROPOLOGEET, verdediger der menschheid.
ANTHROPOMANTIE, waarzegging uit de ingewanden van een' mensch. Anthropometrie , de
leer van de evenredigheid der leden van het
menschelijke ligchaam.
ANTEMETICA,
ANTENDEIXIS

ANTI.

anthropoglypiten, versteeningen, welke de gedaante van eenig deel
van het menschelijke ligchaam hebben.
ANTHROPOMORPHISMUS, de vermenschelijking, verzinnelijking van zuivere verstandsbegrippen,
menschelijke voorstelling van God. Anthropomorphiten, zulken, die zich de Godheid
ondereene menschelijke gedaante voorstellen.
ANTHROPONOMIE, de menschleer volgens de
grondbeginselen der wetgevende rede, welkc zich van de Anthropologic daardoor onderscheidt, dat zij den mensch beschouwt,
niet zoo als hi' is, maar zoo als hi' wezen
moet.
A_NTHROPONOSOMA.TOLOGIE, hetzelfde als Anthropologic.
ANTHROPOPATISCHE ZEGSWIJZEN dezulken, die
men zich ten aanzien van God veroorlooft,
maar eigenlijk slechts met opzigt tot menschengebruikt kunnen worden •; wanneer
namelijk aan God menschelijke ligchaamsdeelen of hoedanigheden worden toegeschreven.
ANTHROPOPHAAG, menscheneter. Anthropophagie, menscheneting.
ANTHROPOPHOBIE, menschenvrees, menschenschuwheid.
ANTHROPOSOPHIE, kennis der menschelijke natour.
NTH ROPOTHYSIE, menschenoffer.
A
ANTHROPOTOMIE, ontleding van het menschelijke
ligchaam, of Anatomie.
ANTHYPNOTICA, slaapverdrijvende middelen,
middelen tegen den slaap, of de slaapzucht.
Anthypnotisch, slaapverdrijvend.
ANTI, gr., (in vele zamenstellingen, om het
tegendeel der zaak aan te duiden).
't algemeen de zoodaniANTIADIAPHORISTEN,
gen,
die eene onverschillige handelingen
gedoogen •; voornamelijk in de M . eeuw diegenen, welke tegen het opsieren der kerken,
de kerkmuzijk en dergelijke zaken ijverden.
g
en eene
ANTIBACHIUS, versvoet van twee lane
korte lettergreep, b. v., doorgaande.
ANTIBARBARUS, een taalzuiveraar, viand van
vreemdc woorden.
ANTICAGLIEN, ital. zie Antiquaillen.
A1NTICARDIUM, de hartkuil, ook de kuil boven het
sleutelbeen.
middelen teen beenbederf.
,
ANT1CARIOSA
ANTICATHARRALIA, middelen tegen de verkoudheid.
ANTICAUSOTICA, middelen tegen de heete koorts.
ANTICHAMBRE, fr., voorkamer.
ANTICHRIST, de tegen-Christus •; een viand of
tegenstander van het Christendom.
A1NTICHTONEN, zie Antipoden.
ANTICIPANDO, lat., vooruit. Anticipatie, vooruitneming, vooruitgenieting. Anticiperen,
vooruit nemen, vooruitgenieten.
g de bepaalde staatsANTICONSTITUTIONEEL, teen
ANTHROPOMORPHEN,

ANTI.
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gesteldheid. Anticonstitutionisten, zij, die
zich tegen de pauselijke bullen, unigenitus,
verzetten.
ANTICONVULSIONISTEN, ardiconvulsionaires, Janzenisten, die aan zekere wonderen niet gelooven.
A NTIDATEREN , eene vroegere dagteekening
zetten.
ANTIDEMONIST, een duivelsloochenaar.
ANTIDICAMARIANITEN, Antidicamarianen,

Antimarianen, aanhangers eerier sekte in de 4.

eeuw, die den onbevlekten maagdelijken
staat van Maria ontkenden, en tegen het
gevoelen der R. K. kerk beweerden, dat zij,
na degeboorte van Christus , aan Josef ook
kinderen gebaard heeft.
ANTIDIDOM1E, kenteekens der ziekte van het
tegendeel genomen.
ANTIDINICA., middelen tegen de duizeligheid.
A NTIDOROS, gewijd brood in de grieksche kerk.
ANTIDOTUM, tegenmiddel, tegengift.
ANTIDYSENTERICA, middelen teen
den rooden
g
loop.
ANTIEK, antieken, zie Antiquarius.
A NTIFEBRILIA, koortsmiddelen, koortsverdrijvende middelen. Antifebrilisch, koortsverdrijvend.
ANTIGANYMEED, een misvormd , wanstaltig
mensch.
ANTIGORIUM, smeltglas, verglaassel.
ANTIGRAAPH, tegenschrijver.
ANTIHYDROPICA, middelen tegen de waterzucht.
ANTIHYPOCHONDRIACA, miltzucht verdrijvende
middelen • middelen tegen de zwaarmoedigheld.
ANTIHYSTERICA, middelen tegen de opstijgingen.
ANTIKRITIEK, tegenbeoordeeling.
ANTILEGOMENA, gr., niet zonder tegenspraak
aangenomene schriften •, deelen der heilige
schrift, wier echtheid men betwijfeld of
bestreden heeft.
ANTILOGIE, tegenspraak ; tweederlei beteekenis
van eene zaak.
ANTILOPE, de hertegeit (in Zuid-Afrika).
ANTIMETABOLE , Antimetalepsis

en Antimetathesis, eene redekunstige figuur, wanneer

twee verschillende volzinnen , enkel door
verplaatsing der woorden , uitgedrukt worden, b. V. : men moet niet leven om te eten,
maar eten om te leven.
ANT1METATHESIS, gebruik van dezelfde woorden
in tegengestelde beteekenis.
ANTIMINISTERIEEL BLAD, tijding, nieuwspapier,
in En eland tegen de ministers gerigt, en
gemeenelijk door de oppositiepartij geschreven. Antiministerielepartij, zie Oppositiepartij.

spiesglas.
teen
nierziekte.
g
ANTINOMIE, tegenstrijdigheid in de wet. Antinomisten, wetbestrijders, ketters, die de wet
van Mozesgeheel wilden afgeschaft hebben.

ANTIMONIE, Antimonium,
ANTINEPHRITISCH,

ANTI.

tegenpaus. Antipapistisch, teen auselijk, vijandig tegen den Paus,
ANTIPARALYTICA, tegen verlammingen.
ANTIPARASTASIS, eene redekunstige figuur, door
welke de beschuldigde bewijst, dat, wanneer
hi' eene hem te last gelegde daad be aan
heeft, hi'j daarom veelmeer lof dan blaam
verdient.
ANTIPATHIE, tegengevoel, tegenstreving, natuurlijke afkeerigheid.
ANTIPATRIOTTEN, tegenstrevers der vaderlandsvrienden, vijanden van het vaderland. Zie
ANTIPAPA,

Babelmanen.
A NTIPENDIUM, het

voorhangsel voor altaren.
kronkelende ingewandsbeweging tegenstrevend (bij het braken).
ANTIPHARMACUM, het tegengift.
ANTIPHERNA, geschenken van eenen echtgenoot
aan zijne vrouw.
viand van het aderlaten.
ANTIPHLEBOTOMIST
,
ANTIPHLOGISTISCHE CHYME , noemt men daarom
de nieuwere scheikunde, wijl zij het bestaan
van het brandbare wezen, de grondslag der
oudere scheikunde, verwerpt.
ANTIPHONA, antiphonien, wisselgezang, wanneer
twee koren afwisselend zingen. Antiphonale
of Antiphonarium, het tegen- of wisselgezangboek, in de Roomsche kerk.
ANTIPHRASIS, spotrede, waarbij men juist het
tegendeel zegt van hetgeen men eigenlijk
meent. Ook eene redekunstige figuur, wanneer men eene bevestiging door eene dubbele ontkenning uitdrukt, b. v. : hi' is niet
klein, zij is niet leelijk.
ANTINITHIRIACA, middelen tegen de luizen,
tegen de luisziekte.
ANTIPHTHISISCH, tegen de longtering, longtering
verzachtend ofgenezend.
ANTIPLEURISTICA, middelen tegen het zijdewee.
het voeteuvel.
g
ANTIPODAGRICA, middel teen
ANTIPODE, tegenvoeter • tegenstrever.
ANTIPTOSIS, het gebruik van den eenen naamval
voor den anderen.
A1NTIPUTRIDA, verrottingwerende middelen.
ANTIQUAILLEN, kleine oudheden • munten ;
schriften op steenen.
ANTIQUARIUS, lat., antiquaire, fr. oudheidkenner,-onderzoeker. Antique, antiek, oud, in
den smaak der oudheid. Antieken, oudheden, oude kunstwerken.
ANTIQUITEITEN, oudheden • overblijfsels uit de
oudheid.
ANTIREPUBLIKEINSCH, teen
g het gemeenebest ,
vrijheid hatend.
ANTIREVOLUTIE, tegenomwenteling, tegenopstand. Antirevolutionair, wat eerie tegenomwenteling betreft.
ANTISCABIOSA, middelen tegen de schurft.
ANTISCORBUTICA
middelen tegen de scheurbuik.
,
ANTISEPTICA., middelen tegen de verrotting.
ANTISIALAGOGA, middelen tegen het kwijlen.
ANTISOCTAAL, ongezellig.
ANTIPERISTALTISCH, de
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ANTISPASIS, de

afleiding van eene vloeistof uit
het eene naar het andere ligchaamsdeel.
ANTISPASTUS, versvoet van vier lettergrepen,
n b. v.,
waarvan de beide uiterste kort zij,
g
elaatkunde.

ANTISPODIUM,

asch van verbrandeplanten en

dieren.
ANTISTES, voorstander

; kerk- of schoolopziener,
opperpriester.
ANTISTITA, opperpriesteres. In de eerste kerk
de vrouwen der bisschoppen.
ANTISTROPHE, tegenwending, tegenzang, to ena ntwoord.
ANTITACTEN, eene bijzondere sekte der Gnostieken. Zij geloofden, dat God wel alles goed
geschapen, maar een der schepsels het kwade
had voortgebragt • dit hielden zij dan ook
voor den maker der wetten, en waren derhalve vangevoelen, om juist het tegendeel
te doen van het een zij geboden.
ANTITHESE, antithesis, tegenstelling, ook antitheton. Zie voorts Contrast. Antithetica, de
tegenstellingsleer. Antithetisch, tegenstellend.
ANTITRINITARIUS, iemand, die het leerstuk der
drieeenheid ontkent.
ANTITYPA, eene stroefheid of wanklank, van twee
op elkander volgende gelijkluidende letters.
ANTITYPUS, een tegenbeeld.
ANTIVEINERISCH, to en de venusziekte.
ANTLIA PNEURATICA, luchtpomp.
ANTOECI, anteciens, tegenwoners, aardbewotiers ondergelijke lengte en breedte der
beide halfronden.
ANTONIUS-KRUIS, (in de wapenk).
ANTONIUSVUUR, St-Antoniusvuur, de roos, eene
huidontsteking.
ANTONOMASIA
welspr.) eigenlijk eene synecdoche, naar welke men de soort voor eenen
persoon stelt, of omgekeerd, b. v., Homerus
voor eenengrooten dichter, Salomo voor
eenen wizen koning, enz.
ANTRIMPOS, bij de Pruissen en Lithauers de
God der zee.
AINTUMALGUEN, de vrouw der zon, eene Godin
der Araukers in Zuid-Amerika.
ANTWERTA, Antworta, eene Godin der Romeinen, welke het opzigt over de reeds gebeurde
din en had, en tot verhelping van ongevallen
aangeroepen werd.
ANUBIS, een der oudste Goden der Egyptenaren,
dien zij met een' hondenkop afbeeldden en
als den God der jagt vereerden.
ANUNATI, volgens de Indische fabelleer, de
Godin des dags.
ANURIA, wegblijving van de pis, we ens gebrekkige afscheiding van dezelve, enz.
ANUS ARTIFICIALIS een door kunst gemaakt
achterste , of tegennatuurlijke opening ,
waardoor de uitwerpselen, in plasts van
door den natuurlijken we van achteren,
gedurig geledigd worden.

APL.

beangstheid, angst.
eene sekte, welke de Godheid van
Christus ontkende.
ANYSIDORA, een bijnaam van Diana.
ANIZIANI, oudsten, de 9 raadsheeren, die met
de Gonfaloniers de regering van het gemeenebest Lucca in handen hebben.
AOCHLESIA
, g eerste,,
onbekommerde toestand
zorgeloosheid.
AONIDEN, een bijnaam der zanggodinnen, dewiji
zij in Aonie of Boeotie voornamelijk vereerd
werden.
AORTA, degroote slagader in de borst. Aorteurisma , ziekelijke verwijding der groote
borstslagader.
APAGNIA, de afwijking van een been of ander
deel uit deszelfs natuurlijke lasts •, ook wel
eene beenbreuk nabij het hoofd van een
been.
APAGOGISCH, wanneer de waarheid uit de onmogelijkheid van het tegendeel afgeleid wordt.
APALLAGE, de bevrijding (van ongeval) ; ook de
genezing, of bij ongeneeslijke ziekten, de
flood.
A PALTO, ital., pacht, verhuring.
APANAGE, goederen, geld, of inkomsten, welke
keizers, koningen of vorsten , bij welke het
eerstgeboorteregt ingevoerd is, hunnen jongeren broederen of never , tot derzelver
onderhoud moeten afstaan. Fig., aanhangsel.
Apanageren, met een jaargeld begiftigen,
beschenken.
APAINDOCHI, in degrieksche kloosters de leekebroeders, die in afgelegene landschappen
gezonden worden, om giften voor de kloosters in te zamelen, en dit ambt vijf jaren
lang moeten waarnemen.
APANTHISMUS, de zamengroeijing of verwassing
van eenig deel in het menschelijke ligchaam,
zoodat ergeen spoor meer van te zien is.
APANTROPHIE, Zie Anthropophobie.
APAROTHMESIS, de op- of overtelling der to enwerpingen.
A PART, a parte, bijzonder, voor zich, ter zijde.
Apartement , woningsafdeeling , vertrek ,
ook opwachtings- of speeldag , aan de
haven.
APATE, de naam van eene Godin des slaaps •
ook de misleiding der droomen.
APATHETISCH, bedriegelijk, ,valsch.
APATHTE, gevoelloosheid, ongevoeligheid, onverschilligheid.
APATIT , eenephosphorzure kalksoort , welke
meestal doorschijnend is, als glas blinkt, en
met eenegroene vlam brandt.
APECHIMA, zie contra-fissuur.
APEDEUTISMUS, onwetendheid doorgebrek aan
onderrigt.
APELLA, een man zonder voorhuid, besnedene.
APELLES POST TABULAR, Apelles achter de schilderij ; iemand, die, in het verborgene, het
oordeel over zijn werk verneemt.
ANXIETEIT,

ANYPOSTATEN,
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APOD.

bij de Atheners de verbanning APLANATISCIIE KIJKERS, eene, in de laatste tijden,
uitgevondene soort van verrekijkers, welke
voor een jaar.
de kleuren nog meer breken dan de achroAPEPTIE, hardlijvigheid, gebrek aan spijsvermatische,
die altijd nog gekleurde randen
tering. Apeptisch, zwaar om te verteren.
toonen.
APERIsTATus, een hol, niet zeer *groot en niet
APLA.NEREN, slechten, gelijk maken, vereffenen.
zeer gevaarlijk gezwel.
APLOMB, naar het paslood, loodregt. Aplomb
APERITIEF, openend. Aperientia, openende gehebben, stevigheid hebben vastheid van
neesmiddelen.
karakter bezitten.
APERT, open, openbaar, onverholen. Apertuur,
opening, volgens het openen. Aperturae jus, APNOE, ademloos.
regt van vorsten, volgens hetwelk hun leens- APNOEASPHYMA, schijndood , toestand, waarin
tegelijk adem en pots ontbreken.
man voor hen, te alien tijde, zijne vestinge n
moest openen, en er bezetting laten inleggen. APOBATERION, een afscheidsgedicht.
APOCALYPSE , de openbaring (van Johannis).
APERTORIUM, soort van moederspiegel.
Apocalyptisch, in den geest of stip van dat
APETALUS, zonder bloembladen.
geschrift • geheimzinnig, raadselachtig.
APEX, de muts der roomsche priesters • dewijl
APOCALYPTISCHE BIDDERS, ridders der openbaring,
zij van boven spits toeloopt.
cengenootschap , dat in het jaar 1694 te
te Aegina vereerd
we
APH AEA., eene Godin,
Rome ontstond, hoofdzakelijk om de kerk tewerd, en voor Dianagehouden wordt. Zij
gen den Antichrist, die spoedig komen zouhad de gelofte van eeuwigdurende kuischde, te verdedi„cren.
heidgedaan, en aan menigvuldige verzoekin en blootgesteld zijnde, vlood zij in een APOCARTERES1S, de vrij-willige spijsonthouding,
hongersdood.
bosch, in hetwelk zij den geloovigen somtijds
APOCASTASTS 9 de sterrenomloop tot op hare
, en daarvan den naam bekwam.
verscheen
voleinding.
APHAERESIS, verkorting van een woord aan het
begin ook (in de geneesk.) wegneming van APOCATHARSIS, zuiverin g (van het darmkanaal
enz.)
een overtolli g lid.
AELium
zonsafstand , verste afstand eener Ammons, (bovenmatige)ontsteking der vaten.
PR
APOCLASMA., afrukking van een deel van het ligdwaalster van de zon.
chaam.
APHILANTROPIE, menschenhaat • eigenzinnigheid,
APOCLEISIS, walging van spijzen.
liefdeloosheid.
APOCLETEN, de voornaamste raadsheeren.
APHOINIE, sprakeloosheid, stemmeloosheid, stomA POCO A roc°, (muz.) een weinig, allengs, langheld.
zamerhand.
APHORAMA, ver vooruitstaande oogen.
APocoPE, afkapping, op het einde van een woord
APHORISME, fr., afzonderlijke, korte leerstelling,
of lettergreep.
kernspreuk. Aphoristisch dat uit korte
APOCRISARTUS, APOCRISIARIUS,noemden de Grieken
stellingen bestaat. Meerv. aphorismen.
een' afgezant in kerkelijke zaken • bijzonder
APHRACTA, eene soort van schepen der Ouden,
den in Konstantinopel aangestelden pauselijWelke een eigenlijk verdek, maar alleen,
ht aan het voorste
ken nuntius.
c
tot gebruik in het geve
en achterste gedeelte, eenige plankenhadden. APOCRISIS, afzondering, verdrijving van overtollige vochten uit het menschelijke ligchaam.
APHRODISIA feest ter eere van Venus •; ook
APOCRUSTICA. zamentrekkende terugdrijvende
vleeschelijke omgang.
middelen.
APHRODISIACA, middelen om de geslachtsdrift op
te wekken. Antaphrodisiaca, middelen om APOCNESIS, degeboorte, het baron.
APOCRYPHISCH, onbekend, van eenen onbekenden
de geslachtsdrift te verminderen.
schrijver. Apocryphe, apocryphisehe boeken,
APHRODITE, Grieksche naam van Venus.
geheimere , minder geloofwaardige , niet
APHROSYNE, zinneloosheid, ijlhoofdigheid.
geopenbaarde schriften.
APHTHA, zweer in den mond.
APODACRYTICA, tranenveroorzakende geneesmidAPHTHONIA.ANSCHE CHRIE, eene soort van chrien,
delen.
naar Aphthonius, de rzelver uitvinder.
A PIACERE, ital., zie ad libitum. Wordt deze APODECTEN, tien opperontvangers der staatsinkomsten teAthenen.
uitdrukking op wissels gevonden, clan beaanwijzing om te reizen.
teekent dezelve zoo y ea als : na zigt, of APODEMICA, reiskunst,
APODES, visschen zonder buikvinnen.
e ur n betaalbaar.
binnen vier en twintig
APODICTISCH, ontegensprekelijk, bepaald, oogenAPICES JURIS, regtsvonden, spitsvindigheden der
schijnlijk.
regtsgeleerden.
APODIOXIS, figuur in de redek., wanneer men
APIS, een God der Egyptenaren, lien zij aanbaeene tegenbedenking als belagchelijk verden, under de gedaante van eenen levenden
werpt.
zwarten os, die echter aan het voorhoofd en
aan eenige andere deelen des ligchaams witte APODOSIS, (redek.) de uitvoering van het begonnene door een' slotzin, of door eene gelijkevlekken hebben moest. Zie ook Onuphis.
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APOT.

nis, b. v., die wijs zijn, moet zijne harts- APOPSYCHIA, eene aanhoudende, diepe bezwijto ten weten te beteugelen. Voorzigtig als
min g.
de sla p en en opregt gelijk de duiven, moe- APORISMA, een moeijelijk vraagstuk.
ten de Christenen zijn.
APoRRHETA, dat is, onuitsprekelijke din en werAPODUTERIA, zijgebouwen of vleugels, in de baden zekere antwoordengenoemd , die de
den, waarin men zich tot het bad voorbeEpopten bekwamen.
reidde.
APORRHOEA, de uitvloeijing, afstrooming, het
APOGALACTISMUS, de ontwenning van de moederuitvallen van het haar.
Borst.
APOSCEPARNISMUS, die kwetsing der hersenpan,
APOGEUM, de afstand der aarde van de sterren ;
wanneer het er uitziet, als of het verloren
derzelver verste afstand van de aarde.
stuk met een beitel afgestoken is.
APOGRAPHUM, afschrift, kopij.
APOSCHASIS, Aposchasmus, het koppen, aderlaten.
A POINT, op het punt, puntelijk , overeenstemmend ; ook om niets, in het biljartspel.
A POSIA
,
gebrek aan Borst.
APOSIOPESIS (redek.), verzwijging, onderdrukAPOL, Apollo, god der kunsten, wetenschapen, der dichters, enz. De zon. Zie Phoebus.
p
king der gedachten •; afbreking der rede.
Apollo van Belvedêre, een beeld van Apollo, APOSITIE, walging, afkeer van eten.
APOSPASMA, verbreking van den zamenhang van
een groot kunstwerk uit de oudheid.
bewerktuigingsdeelen.
APOLEPSIE, het ophouden van de levenswerking
en bloedsomloop, een middentoestand tus- APOSPASTICA sterktrekkende , verscheurende
schen beroerte en verlamming.
middelen.
APOLLINARISTEN, Dimoiriten , Duplaren, eerie
APOSPHACELISMUS, het afvallen van brandige deesekte, door Apollinarius, bisschop van Laolen.
dicaea in de 4e en 5e eeuwgesticht, leerende APOSPHRAGISMA, zegelafdruksel.
dat Christus de menschelijke natuur van den A POSSE AD ESSE NON VALET CONSEQUENTIA,
lat., van
hemel medebragt heeft, de Godheid bij hem
de mogelijkheid ma men niet terstond tot
inplaats der ziel geweest zij, en in de Godde wezenlijkheid besluiten.
heid niet 3personen, maar alleen 3 graden APOSTASIE, apostasis, afval, afvalligheid (bijzonbestonden.
der van de Christelijke kerk). Apostaat, een
APOLOGEET, Apologist, lofredenaar, beschermer,
afvallige. Apostasieren, afvallig worden, ook
verdediger. Apologetica, leer, aanleiding of
zijne geestelijke orde verlaten, zijne gelofte
wetenschap der verdediging (bijzonder van
breken.
het Christendom). Apologetisch , verde- APOSTEL, gezant, leergezant. Apostolisch, van
di end , beschermend. Apologie , lofrede,
eenen apostel afkomstig. Apostolische stoel,
pauselijke waardigheid. ApostolischeKoning,
verdediging. Apologiseren, op iernand eene
lofrede houden, iemand verdedigen.
titel des Konings van Hongarije.
APOSTEMA, eene zweer, uitzetting van vloeistofAPOLOGUS, apologue, leergedicht, leerrijke fabel.
APOMECOMETRIE verte-meting, kunst van verfen in ligchamen.
wijderde voorwerpen te meten.
A POSTERIORI, lat., van achteren, uit deondervinding.
APONEUROGRAPHIE
beschrijving der spieren.
APOSTILLE, kantteekening ; naschrift in brieven
Aponeurologie, kennis der spieren.
afscheidsbrief van eenen appellerenden.
APONIA, smartelooze toestand.
APOSTOLI, twaalf der oudste en voornaamstepaAPOPHASIS (redek.), waarin men zich houdt,
tricische families in Venetie.
geenen raad te willen geven, en lien toch
APOSTOLICI, Apotactici, sekte der 3e eeuw, welke
geeft.
degelofte van kuischheid en armoede deAPOPHLEGMA.TISMUS , slijmverdrijving , slijmafdrijvend rniddel.
den • ook in de 12 e eeuw, eene sekte, die
den huwelijken staat verwierp, maar den
APOPHORETA, geschenken, die, bij de saturnaomgang met slechte vrouweri veroorloofde.
lien of bij bruiloften, aan de asters gedaan
APOSTROPHE, het verkortings- of weglatingswerden.
teeken ; ook de aan- of tusschenspraak
APOPHTHEGMA. , denk- zin of- zedespreuk, kernwanneer men eenen afwezigen persoon als
spreuk. Apophthegmatisch , spreukmatig ,
tegenwoordig zijnde, of eenelevenlooze zaak
zinrijk.
als leveed aanspreekt. postropheren, met
APOPHTHORA, het bederven.
verkortings- of weglatingsteekens voorzien.
APOPLANESIS (redek.),afdwaling, afwijking van de
hoofdzaak, om iernand in de war te brengen. APOSYRMA, Desquamatie, het afschilferen of afschaven van beenderen, als ook het afstrooAPOPLEXIE, geraaktheid, beroerte. Apoplectisch,
pen der huid.
geraakt, aan beroerte onderhevig, wat de
APOTHEM& , de loodlijn uit het midden van
beroerte betreft.
eenen regelmatigen veelhoek op eene van
Apo pmxis, het stikken, bijzonder van kramp ;
deszelfs zijden vallende.
van daar een hevige hysterische aanval met
APOTHEOSE, apotheosis, vergoding, verplaatsing
stikkingstoevallen.
KUNSTWB.
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onder de goden. Apotheoseren , vergoden,
onder degoden verplaatsen.
APOTHERAPIA, volkomene genezing • ook de uitbranding.
APOZEMA, zie decoctum.
MY ambtenaars van den keizer van CeyAP
lon.
APPAISEREN, appaiser, fr., bedaren, ter neder
zetten.
APPALERIKAKUS, Esculapius, dewijl hi' de menschen van de ziekten, als degrootste kwalen,
bevrijd
t.
APPARAA.T, toestel • eene verzameling van kunstie werktuigen en gereedschappen.
APPARELLEN, oprillen, aliens in de hoogte gaande we en naar een gebouw, wallen enz.
APPARENCE, fr., apparentie, waarschijnlijkheid,
schijn •; aanzien. Apparent, waarschijnlijk,
oogenschijnlijk,
PPARITIE, apparition , fr., verschijning.
A
APPARITOR, een dienaar der overheid bij de Romeinen.
APPARTEMENT, zie apartement.
APPARTENANCE, fr. , eigendom , het toebehoorendes
APPEL, de oproeping der soldaten, door trommelen of trompetten •; et aflezen der namen;
h
het hooren en volgen der honden, op den
roep van den meester : de honden onder
appel hebben.
APPELLANT, een beroeper, die zich (in geregtelike aangelegenheden of regtszaken) van
la ere geregtshovea op de hoogere beroept.
Appelleren , zich op een hooger geregt
beroepen.
APPENDIX, aanhangsel, toevoegsel.
APPERCEPTIE, opvatting, waarneming, voorstelling, met bewustheid.
APPETIJT , appetit , honger, eetlust • be eerie
naar iets, trek. Appetijtelijk, lekker, smakelijk, den lust aanprikkelende.
APPLANEREN, zie aplaneren.
APPLAUDEREN, applaudisseren , in de handers
klappen, zijne goedkeuring even. 4pplaudissement, goedkeuring bij handgeklap.
APPLICAAT, (meetk.) hetzelfde als ordinaat.
PPLICABEL, aanwendbaar. Applicatie, toe assing, het ten nutte aanwenden •; naarstigheld, ijver, vlijt. Applicatuur, het vingerzetten , (bij de muzijk). Appliceren, aanwenden, aanbrengen, toeleggen.
APPOGGIATURA
muz.) de voorslag.
APPOINTEMENT, beslechting •; bepaling, berigt •;
ook bezoldiging, jaarwedde. Appointeren,
bepalen •; beslechten •; met elkander overeenkomen.
APPORTEREN, brengen, halen.
APPOSITIE, bijvoeging • ook bijvoeging ter opheldering •; wanneer twee zelfstandige naamwoorden , ter onderlinge verklaring , bij
elkandergevoegd worden, (in de spraakk.)
PPRECIEREN, schatten, waarderen.
A

AQUA.

grijpen, vasthouden, gevangen
nemen • gewaarworden. Apprehensie, gevangenneming ; gewaarwording • bezorgdheld. Apprehensief, bevattelijk •; zorgelijk.
APPRETEREN, toebereiden, toerigten. Appretuur,
toebereiding, toerigting •; ook de glans van
mann facturen.
APPROBATIE, goedkeuring. Approberen, goedkeuren.
APPROCRES, loo raven der belegeraars , voor
vestingen. Approcheren, naderen, aanraken.
APPROFONDEREN, verdiepen, in de die to graven. Van daar uitvorschen,
door gronden.
APPROVIANDEREN, van 1 evensm idd elen , proviand,
verzorgen, van voorraad voorzien. Approviandering, approvisionnering, de verzorging van voorraad. Approvisionneren, van
levensmiddelen voorzien.
APPROXIMATIE, aannadering, benadering , raining. Approximatief, aannaderend, a I le ngs;
bij benadering, bij raming. Approximeren,
naderen, ramen.
APPUI, steun, stut, leuning, steunpunt •; toestemming, ondersteuning van een voorstel.
Appuijeren, aan of op iets leunen, steunen,
op lets drukken, of blijven staan •; °ridersteunen, van een voorstel • den toon, nadruk
aan woordengeven.
A PRIORI, van voren af, uit de redeerkennen
of bewijzen).
APROPOS, tegelegener, te re ter tijd • (als een
over an : wat ik zeggen wilde, eer ik het
vergeet, juist valt mij in.
APSIDEN, keerpunten (in de sterrekunde).
APSYCHIE, onmagt, verstrooijing van geest.
APTERA, vleu gellooze, ongevieugelde gekorvene
diertjes, (b. v. vlooijen, spinnen).
APTEREN, aan asses van pas waken. Aptering,
de vanpas making. Aptitude, bekwaamheid,
gepastheid, geschiktheid, vaardigheid.
APTEROS, de ongevleugelde , een bijnaam van
de Godin der overwinning. In den tempel te
Athenen was deze Godin zonder vleugels afgebeeld, opdat zij niet uit de stall zoude vliegen.
A PUNTO , eigenlijk op het punt, ten voile overeenstemmend, vlijtig.
APYRENUS, zonder kern of pi,
t kernloos.
APYRETICUS, zonder koorts.
APYREXIE , de ti' , dat een zieke vrij van
koorts is.
AQUADUCT, aqueduc, e en waterleiding.
AQUA. FORTIS, sterk water, oplossingswater.
AQUAG1UM, watergroef •3 ook het regt, om water
op den grond van zijnen buurman af te
laten • waterafleidingsregt.
AQUAMARIE, eene soort van berijl, welke meer
dan de eigenlijke naar het blaauwachtige
trekt.
AQUAMARIN, een zeegroen edelgesteente •; ook
zeegroene verw of kleur.
AQUANIMITEIT, billijkheid, billijke denkwijs.
APPREHENDEREN,
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koningswater.
aquarel, ital., het schilderen met
waterverw, waarbij men het wit papier in
de lichteplaatsen laat doorschijnen.
AQUARIERS, Hydroparasteten, sekte in de 3e
eeuw, welke in het Avondmaal water inplaats
van wijn gebruikten.
AQUARIUM, eene beck of kanaal , welke naar
eenen molen geleid wordt.
AQUATILIEN, waterdiertjes.
AQUA TINTA., soort van waterkleur(in de graveerkunst) ; zekere manier van teekenen en
schilderen.
AQUA TOFFANA, giftwater, in Italie, naar deszelfs uitvindster, Toffano, alzoogenaamd.
AQUAVITA, levenswater ; bijzonderlijk bereide
brandewijn.
ARA.BESKEN, eene soort van versicringen, die
g
rootendeels uit planten, struiken, takken
en bloemen zamengesteld, op eenen grond
naar willekeurgeschilderd, of ook opgelegd
zijn.
ARABHOTH, Aravoth, een der zeven hemelen
van de Talmudisten, waarin zich regtvaardigheid en regt,de schatten des levens, des
vredes en des regens bevinden, en waarin
de zielen der regtvaardigen wonen, alsmede
de zielen, welke nog met ligchamen voorzien
moeten worden.
ARABIC', aanhangers eener sekte in de 3e eeuw,
welke leerden, dat de ziel met het ligchaam
stierf en met hetzelveweder zoude opstaan.
ARACHNOLOGIE , Araneologie , de spinnenlcer,
spinnenweerkunde, (van Quatrernêtre Disjonval). Arachnolithen en Agachinniten
spinnensteenen, versteende,spinnen.
ARA DEORUMTRIPUNDIANTIUM, een werktuig, waarvan zich depricsters bij de Romeinen bedienden. Bet bestond uit een altaar, aan welks
benedenkant een met de beeldtenis de Goden voorzien rad vastwas, het elk draaide,
als het vuur brandde.
ARAF, eene soortvan vagevuur bij de Mahomedanen, middenplaats tusschen de hel en
hetparadijs.
ARAIGNEE, fr., krommegang in de mijnen.
ARAINS, indischegestreepte en geruite taf.
ARAK, arrak, rijstbrandewijn.
ARANEA, eene aan het middelpunt van een
astrolabium vastgemaakte bewegelijke schijfop welke de voornaamste cirkels des aard,
bols en de voornaamste rivieren, naar derzelver lengte en breedte afgebceld zijn : eene
uit zilverdraden bestaande bergstof, welke
er als een spinneweb uitziet.
ARBITRAGE, beslissing van eenen zelfgekozen
re n ter • vergelijking der geld- en wisselwaarde, op onderscheidene plaatsen. Arbitrage-rekening , de berekening dezer verscheidenheid.
ARBITRAIR, willekeurig, eigendunkelijk. Arbiter,
een scheidsman, scheidsregter. Arbitrium,
AQUA REGIS,

AQUARELLA,
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hetgevoelen , de uitspraak, willekeur. Arbitrio judicis , naar het goeddunken , de
uitspraak des regters.
A RBOLADE, geregt uit boter, room en eijeren
toebereid.
ARBOR DIAN/E, arbor philosophica, zilverboom,
eerie scheikundige oplossing van het zilver,
ARBOREUS, bijnaam van Jupiter en Bacchus.
ARBORIBONZEN, dweepende priesters in Japan,
die in holen wonen, zeer streng leven, afschuwelijke gebaren maken en in het land
rondtrekken, bedelen en den duivel bezweren.
ARBYLA, eene soort van schoenen bij de Ouden.
ARCADEN, booggewelven tusschen pilaren.
ARCADIE, een schoon landschap in Morea
welks bewoners door de Dichters als voorbeelden van onschuld en deugd worden
voorgesteld. Arcadische maatschappij to
Rome, ter bevordering van schoone kunsten en wetenschappen.
ARCADIUS, bijnaam van Pan, afkomstig van zijn
vaderland.
geheimenissen, geheime middelen of
,
ARCANA
die geheimen bezitten,
kunsten. Arcanisten,
Arcanum, eengeheim, geheim middel.
ARCANGI, turkschepartijgangers, die geene soldi'omen,
bek maar van den buit leven.
ARCANIST, de bezitter vangeheime middelen of
kunsten ; ook een beeedigde arbeider in de
orseleinfabrijk to Meiszen, wien, onder den
P
ecd vangeheimhouding, het geheim van de
vervaardiging des porselcins ontdekt is.
ARCHAEOLOGIE, oudheidkunde • de kennis der
antieken, of der kunstgewrochten der oudheld. ArchaeOlogisch, oudheidkundig, oudheld betreffende. Archaebloog, een oudheidkenner, oudheidonderzoeker.
ARCHAEUS, (scheik.) zekere in de natuur verspreide hoofdkracht, die alles bezielt en alles
werkt ; de algemeene wereldgeest.
ARCHAiSMUS, eene verouderde uitdrukking, of
spraakgebruik. Archaistisch, verouderd.
. het oudste en voornaamste
ARCHES COURT, en g,
consistorie in En eland van hetv ■relk (le
Aartsbisschop van Canterbury voorzitter is.
ARCHETYPUS, de eerste stempel, de oorspronkelike vorm.
ARCHI, aarts, in zamenstellingen, om den hoogsten trap aan to duiden. Archidiaconus,!eerste (geestelijke) ambtshelper, opperhelper.
Archiduz, aartshertog. Archidpiscopus,
aartsbisschop. Archimagus, opperpriester
in Perzie, ook een aartstoovenaar. Archimandriet, een opperste monnik, kloostervoorstander, abt in degrieksche kerk. Archipela us eene zee, waarin vele eilanden nevens
elkander liggen. Archipresbyter, een opperkerkvoogd. Archipresbyteriaat, het ambt
van eenen opperkerkvoogd.
ARCHIATER, lijfarts, de voornaamste in een
geneeskundig collegie.
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Kroaten , die met eene
dierenhuid bekleed en met bogen gewapend
acht van den kommandant
aren, en tot lijfw
w
in Carlsstadt dienden.
ARCHIEF, plaats, alwaar belangrijke geschriften
bewaard worden. Archivarius, bewaarder
der o orkonden, opziener en kenner van eene
oorkondenverzameling.
ARCHIMEDISCH PROBLEMA, het vraagstuk, om uit
een mengsel van twee zuivere metalen, de
hoeveelheid van elk derzelve in het bijzonder te vinden.
ARCHIMETRIE, eene benaming der elementaire
of la ere meetkunst.
ARCHIMIE, is van de Alchymie daarin onderscheiden, dat zij zich bijzonder onledig
houdt met de onedele metalen tot edele te
maken.
ARCHIMMUS, een tooneelspeler bij de Romeinen,
die dansend voor het lijk in en door gebaren, de levenswijze, zeden en gewoonten
van den overledene te kennengaf.
ARCHIPARAPHONIST, was in vroegere tijden een
zanger, die bij de mis den introitus zong,
en den bisschop het wijwater aanreikte.
ARCHIPHERACIET, de voorstander der lezers in de
joodsche Synagogen.
ARCHITECT , een bouwmeester, bouwkundige.
Architectonica, de leer der bouwkunst.Architectonisch, bouwkunstig, de bouwkunst betreffende. Architectonographie, beschrijving
van een schoongebouw. Architectuur, bouwkunst, bouwkunde. Architecturen, bouwsieraden, sieraden, welke aan gebouwen
aangebragt worden.
ARCHITRAAF, (bouwk.) de hoofdbalk, bovendremel • het onderste gedeelte van de boven eene
p
zuil zich bevindende kroonlijst.
ARCHEVOLTE, een uitgesneden sieraad aan de bogen van steenen bruggen, en aan den gewelfboog van een op zuilen rustend gebouw.
ARCHONTEN, bestuurders, regeerders, bevelhebhers, te Athenen.
ARCHONTICI, aanhangers eener sekte in de 2e
eeuw, die hunnen naam naar eene hunner
voornaamste leerstellingen droegen. Zij beweerden namelijk, dat aartsengelen, wier
moeder zij Photina noemden, de wereld
geschapen hadden, ontkenden de opstanding
der dooden en leerden nog andere dwalinen.
g
ARCHOPTOMA, Archoptosis, nagebeurtenis.
ARCM – GARDE, de rijdende lijfwacht der keizers nit het Oostenrijksche huis.
ARCTATIE, verstopping • ook zamenhouding van
een deel met riemen en banden.
ARCTICUS, benaming van den noordpool (polus
arcticus) naar arctos, den beer (gesternte).
De zuidpool heet polus antarcticus, als aan
den eersten tegenovergesteld.
ARCTIE, eeneplegtigheid, in het landschap
Brauron van het Atheenschegebied, waarbij
ARCHIBUSIER – RVITERS,
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de meisjes, eer zij huwden, aan Diana voorg
esteld werden.
ARCTIORA MANDATA, strengere plakkaten, onder
bedreiging van grootere straf bekend gemaakt wordende, wanneer de eerste niet
opgevolgd worden.
ARCTISCH, noordelijk. Zie arcticus.
ARCUCCIO, een in Italie, bijzonder in Florence,
g ebruikt wordend klein bed of houten rek ,
om te beletten, dat eene moeder of voedster
hares zuigeling in den slaap dood drukke.
ARCULUS, een God bij de Romeinen, aan wien
zij het opzigt over, en de bewaring van
kisten en kasten toeschreven.
ARCUS SENILIS, Gerontoxon, eene vlek, welke
zich bij oude lieden niet zelden in het boomvlies vertoont, maar het zien niet belet.
ARDABEHESCHT, een der zeven Amschaspands,
die aan de wereldyuur, en aan derzelver
schepsels, gezondheid en welvaart geeft.
ARDANTOIV, bij de Grieken, een met water gevuld vat, datvoor de deur van een huis,waarin
zich een doode be yond, geplaatst werd •, opdat zij, die lets aan het ligchaam te verrigten
g
ehad hadden, zich daarin zuiveren konden.
ARDASSE, degrofste soort van perzische zijde.
De fijnste heet Ardasines.
ARDEBE, turkschegraanmaat, van omtrent 500
pond.
ARDITTOS, eengerigt te Athenen naar den insteller, Ardettus, genoeind. Deszelfs leden moesten bij Jupiter,
Apollo en Ceres ,
zweren
volgens de wetten, en wanneer deze ontbraken, naar de strengste regtvaardigheid te
vonnissen.
A RDOINNA, de met denpijlkoker voorziene Diana.
ARDUISUR, bij de Perzen, een vrouwelijke genius van het hemelsche lichtwater, dat van
voor den troon van Ormuzd uitvloeide.
ARE, eenheid der vlaktemaat in het metriek
stetsel.
AREA, in depenningkunde, de binnenste vlakte
eener munt, welke door het omschrift ingesloten wordt en de figuur of het opschrift
bevat.
AREALEI, Artolerei, noemden de Duitschers het
zwaargeschut, in de eerste tijden na deszelfs uitvinding.
AREASYNCRITOS , iemand van eene teedere ligchaamsgesteldheid.
AREB, eene muntspecie in Oostindie, welke 25
laks of tonnengouds doet. Vier derzelve bedragen een couron.
ARECA-NOOT, vrucht van eenen, tot depalmen
behoorenden, boom, en waarvan hetgebruik,
bestaande in ze met betelblad te kaauwen, in
Oostindie zoo menigvuldig is, als bij ons de
tabak.
AREMEIN-MUASEEIS1, in Turkije cen schatmeester
over de sommen die naar Mekka bestemd
zijn. Een andere:Aremein-Mukatesi, heeft de
4e afdeeling der rijksinkomsten onder zich.
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de kampplaats der ouden ; dewijl hi'
met zand bestrooid was ; ook de philosophische stof der Alchimisten, wanneer zij
opgelost ge-worden, en in den stand van gistin g overgegaan is. Arenarius, een strider.
ARENATIE, een zandbad.
ARENDAL1TH, naar de ijzergroeven te Arendal in
Noorwegen benoemde, donkergroene en ondoorschijnende steen, tot de kalksoort behoorende.
ARENDEREN, pachten, huren.
ARENDIOVANNEN, Zie Agotsinachen.
AREOMETER, een digtheidsmeter (voor vloeistoffen), zinkbalans.
AREOPAGUS, geregtshof te Athenen, alwaar de
regters (Areopagiten) bij nacht, zonder licht,
departijen verhoorden en het vonnis, zonder
aanzien vanpersoon, uitspraken. Areopagus,
een braaf, onomkoopbaar re ter.
AREOSTYLE
bouwk.) plaatsing van zuilen, bij
welke altijd tusschen twee zuilen eene ruimte
van vier zuilen diktegelaten is ; een gebouw
met ver van elkandergeplaatste zuilen.
AREOTECTONIE , datgedeelte der krijgskunst,
hetwelk leert de aanvallen af te weren en
daartegen de noodige versterkingen te
maken.
AREOTISCH geneesk.) vochtverdunnend •; poriebpenend.
ARES, degrieksche naam van Mars.
ARESJAXUES, de hoogste eertitel, welke somtijds
door een' Mogul aan zijnen eersten minister
g
egeven wordt, en waarvan de Mahomedanen
gelooven, dat het de naam geweest is van
den voornaamsten minister van koning
Salomo.
ARETHUSA, (fabelk.) eene der Hesperiden, eene
watergodin ; een zinnebeeld der kuischheid.
ARETOLOGIE, gr., de deugd- of zedeleer.
ARGAMAN , hebreeuwsche benaming der zeeslakken, welke depurperverw bevatten. De
Grieken noemde dezelve Porphyra, de Itom ei nen Purpura.
ARGENT , fr., zilvergeld. Argent contant, gereedgeld. Argenterie, zilvergoed, zilverwerk. Argent hache, verzilverd metaal.
ARGI-BASCHI , een der vier voorname hofbedienden , die voor de tafel des turkschen
keizers moeten zorgen.
ARGICERAUNUS, Jupiter, de snel bliksemende.
AMIENS°, eengond- en zilvergewigt in Katalonie.
ARGILETUM; eene marktplaats te Rome, alwaar
de kramen der kunstenaars en de boekwinkels zich bevonden.
ARGILUSSA, eene Godin der Scyten, welke met
Venus overeenstemt.
ARGmANTEs, Mercurius, als de ombrenger van
Argus.
ARGIROIDE, kunst- of schijnzilver, een zilverachti g metaalmengsel.
ARGONAUTEN, gr., Argovaardersschippers. EeARENA,
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nige Grieken, die onder Jason op het schip
Argo naar Kolchis reisden, om het gulden
vlies te veroveren.
ARGOT, eene soort van koeterwaalsch, onder de
dieven en bedelaars in Frankrijk in gebruik.
ARGOUSIN, argouszjn, opziener der slaven op de
galeijen.
ARGUMENT, argumentum, lat., bewijsgrond, inhoud. Argumentatie, betoog, bewijs. Argumenteren, betoogen, bewijzen, besluiten.
Argumentum katanthropon, ad hominem,
(redeneerk.) bewijs door overreding, of op
eigen gronden der partij zelve.
ARGUS, (fabelk.) een koning met honderd oogen,
waarvan er beurtelings vijftig open waren ;
ook eenwaakzame, scherpziende hoeder. Argusoogen, zeer waakzame, altijd opene oogen.
ARGUTIEN spitsvindigheden, sophismen. dirgutieus, spitsvindig, sophistisch.
ARGYROGONIE, zilverschepping, zilverzaad, eene
witte tinctuur, nit welke de Adepten voorgeven zilver af te scheiden.
ARGYROPAEA, de kunst, om uit onvolkomene
metalen en mineralien zilver te maken.
ARGYROTOXUS, bijnaam van Apollo, iemand met
eenen zilveren boo g beteekenende.
ARYTHMUS, hetzelfde als kakorhythmus.
ARIA, (muz.) lied, gezang. Ariette, eene kleine
aria, een liedje. Arioso, op de wijs van eene
aria, zangmatig.
ARIAAN, navolger van Arius, die, in de vierde
eeuw, degodheid van Christus ontkende.
Arianismus, de leer van Arius.
ARIADNE, dochter van koning Minos, bekend
we ens haar garenkluwen, door middel
waarvan Theseus, den Minotaurusgedood
hebbende, weder uit den doolhofgeraakte.
ARIDUR, devermagering of uittering van een
enkel lid.
ARIENCO, Adarme, een goud- en zilvergewigt in
Arragonie, aan het Argienso gelijk, en waarschijnlijk slechts in uitspraak daarvan onderscheiden.
ARIMANIUS, Ahriman, duisternis ; vorst der hel,
het boozegrondwezen. Zie Ormuzd.
AiuoN, beroetnd citerspeler en uitvinder van de
dithyrambe, van Wien verhaald wordt, dat
hi' in zee geworpen en door een' dolfijn
g
e y ed werd.
ARISCH, eerie lengtemaat in Perzie, 3197 en elsche voeten lang.
ARISTARCH, eengestreng kunstregter, naar den
vermaarden Aristarchus genoemd, welke te
Alexandrian leefde, en eengestreng beoordeeler dergedichten van Homerus was. Ook
de naam van eene vlek in de maan.Aristarchisch, strengkunstregterlijk.
ARISTOCRAAT, aristokraat, voorstander der aristocratie, dat is, re e y in g der voornaamsten
of adelijken. Aristocratisch, der adelijke regering toegedaan. Aristo-democratie, adeen het yolk te zamen regeren. Aristo-demo-
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lijke volksregering, staat, alwaar de grooten
cratisch, der adelijke volksregering toegedaan. Aristo-robino-theocratie, heerschzucht
des adels, dergeregtshoven en der geestelijkheld.
ARISTOLOCHICA, geneesmiddelen, welke de zuivering der kraamvrouwen bevorderen.
ARITHMANTIE, getallenwaarzeggerij.
ARITHMETICA, rekenkunst, cijferkunst, getalkunde. Arithmeticus, rekenmeester. Arilhmetisch, rekenkunstig.
ARITHMOLOGIE, hetzelfde als Arithmetica.
ARITHMOMICHI, zie Lythmomachi.
ARKA, een der zeven aardbollen van de Talmudisten, door Kains nakomelingen bewooed. Deze hebben twee hoofden,en
komen somtijds, om kwaad te stichten, op
de door ons bewoonde aarde.
ARKE, een op de Boven -Elve gebruikt wordend
vaartuiglatten
bodem, van
, met eenen
p
voren spits en van achteren breed.
ARKI, eene soort van rozenkrans der aanhangers van de lamasche godsdienst.
ARLEQUIN, zie harlequin.
ARMADA, armade, sp., uitrusting, krijgsvloot •;
desgelijks zeker portugeesch regiment soldaten, het regt hebbende, om te Lissabon in
kwartier te liggen, en het koninklijke paleis
te bewaren. Armadilla, eene kleine vloot.
ARMANDIAE of HEERMANDIAE JUS, het regt van
eenen vorst of van de regering eens staats,
om de onderdanen te wapenen, en alles te
doen, wat tot het voeren van eenen oorlog
behoort.
ARMARIUS, klooster bibliothecarius , van de
armarii of kasten, in welke hi'j de boeken
bewaren moest.
ARMATA, bijnaam van Venus, onder welken zij
te Lacedaemon vereerd werd, ter gedachtenis eener overwinning, welke de vrouwen
dezer stad eens op de Messeniers behaalden.
ARMATA ADVOCATIA, wanneer een wel souvereine, maar zwakke staat zich onder de beschermin g van een' magtiger begeeft.
ARMATUUR, wapening, krijgsgewaad, wapenrustin g • de voorstelling van allerhande geweren, in den vorm van trofeen ; ook het beslag
van eenen magneet.Armatuurkamer, de wapen-, geweerkamer.
ARNIE,fr., leger, heer, krijgsmagt.
ARMEMENT, wapening, krijgstoerusting. Armeren, wapenen, uitrusten •; ook schepen bonwen en vangeschut voorzien.
ARMENIIRSTEEN een groene, of ligtblaauwe,
meestal metglinsterende zandkorreltjes doorzaaide steen,
welke voorheen uit Armenien
kwam.
ARMILLAIR, uit ri p en zamengesteld.
ARMILLEN, romeinsche eereteekenen, welke de
soldaten,
die zich bijzo
nder onderscheiden

hadden, in den vorm van eenen ring, aan
den linkerarm dragen mogten.
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een monsteringsfeest, dat de
Romeinen den 19 October vierden • ook de
wijding van de . wapenen en het krijgsvolk
voor het begin van eenen slag.
ARMINIANEN, Remonstranten, aanhangers van
de leer van Arminius.
wapenstilstand.
ARMISTICE, armistitium,
ARMOISIN, fr., dunne en weinig glanzige taf.
ARMORIALE, wapenboek. Armorist, wapenkentier, blazoenkundige.
J.A.ROMALITH, gr., een specerijsteen, mirresteen,
welriekende steen.
AROMATICA, specerijmiddelen, specerijen. Aromatisch, specerijachtig, kruidig, welriekend.
ARPA-EMINI, de opzi gter over de haver voor de
paarden des turkschen keizers.
ARPANLIK, in Turkije het pensioen, of de genadewedde, van een' lang gediend hebbenden
of op rust gestelden ambtenaar.
R PEDONAPTEN, naam van de tweede klassen der
A
oude Egyptische priesters. Die van de eerste
klasse heetten Sphransch, en die van de derde
1Veocoren.
ARPEGGIATO, ital. (muz.) gebroken, ontleed (in
toonen). Arpeggiatura, eerie opvolging van
gebrokene toonen. Arpeggio, toonbreking.
ARQUEBUSADE, fr., geweerschot ; ook schiet- of
wondwater. Arquebuseren,doodschieten, (als
straf). Arquebusering, het doodschieten, de
doodschieti ng.
ARRA-BASCHI, een kapitein of bevelhebber over
eenen troep van 70 Janitsaren.
ARRAGONIT, een grijs-wit of blaauwachtige
doorschijnende kalksteen.
ARRAK ; zie Arak.
ARMILUSTRIUM,

fr., inrigting, ordening, schikking, vergelijk • accoord (met schuldeischers).
Arrangeren, inrigten, schikken, zaken in

ARRANGEMENT,

orde brengen, (met schuldeischers) een verg
elijk
tr
effen.
ARRERAGES, fr., achterstallen, vertraagde, uitgestelde betalingen.
ARREST, fr., hechtenis (van personen), beslag
(van goederen). Arrestant, een in hechtenis
genomene, aangehoudene, (door het gebruik
gewettigd ; dewijI arrestant eigenlijk beteekent den aanhouder , in hechtenisnemer).
Arresteren, in hechtenis nemen, in beslag
nemen. Arrestatie, de in hechtenisneming.
de beslaglegging.
ARRÉT, fr. , een vonnis. Arreti, een besluit.
Arreteren, aanhouden, tegenhouden, staande houden.
ARRHA, arrhes, hand geld, godspenning ; ook
het een men iemand vooruit betaalt , ter
bevestiging van eenen gesloten koop.
ARRHIZOBLASTEN. Zie Geoblasten.
ARRHOEA, gebrek aan uitvloeijing.
A RRHOSTIE,
zwakheid (van gemoed en
ARRIB, 10000 laks ropijen.
ARRIDEREN, aanlagchen,

verstand).

goedgunstig zijn.

ARRIÉRE, fr., achter. Arriêre-ban, laatste of
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algemeene oproeping ter wapening. Arri&egarde, achterhoede. Arriere-neveu, achterneef. Arriere-positie , eene noodstelling.
Arri&e-saison, najaar.
ARRIMAGE, fr., hetgelijk maken en rangschikken der scheepslading.
en , to nutte maken.
j
ARRIPIEREN, aan grip
ARRITA, hand geld.
ARRIVEREN, arriver, fr., aankomen, gebeuren.
ARROBA, eengewigt in Spanje en Portugal van
1 /4 centenaar ook eene maat voor naUe waren to Kadix ; desgelijks eene perzische
graanmaat van ruim 3000 pond.
ARROGANT, aanmatigend, trotsch, opgeblazen,
eigendunkelijk. Arrogance, arrogantie , aanmatiging, opgeblazenheid, trotschheid. Arrogeren, zich aanmatigen.
ARRONDEREN rood maken , afronden. Staten
arronderen, in onalgebrokenen zamenhang
brengen; ook in de schilderkunst en redekundegebruikelijk ; in de eerste beteekent
het een beeld, door de juiste plaatsing van
Licht en bruin, de noodige rondheid even
in de andere eeneperiode vloeijend en welluidend maken. Arrondissement, de ronding,
afronding ; district, gedeelte eener provinCie.
ARROSEREN, besproeijen, besprenkelen, begieten.
el toezetten.
In het sp,
ARSCH, een der beide troonen van God, volgens
de Mahomedanen. Deze is de troon zijner
heerlijkheid en majesteit ; andere, torsi
genaamd, zijn regterstoel.
AWHINE, de gewone el in Rusland.
ARSENAAL tuighuis, bewaarplaats voor wapenen.
ARsEmcum, Arsenik, rattenkruid, een sterk
werkend delfstoffelijk vergif.
ARSIS, gr., de toonverheffing.
ARSMACHSAR , in Turkije, smeekschriften, welke
in naam van eengeheel landschap °vergegeven worden • daarentegen is Arsuhal een
smeekschrift, hetwelk de Groot-vizier van
enkelepersonen bekomt. Zij worden door
vaste schrijvers, Arsuhaltschi, vervaardigd,
en mogen elk niet mcer dan eerie halve bladzijde in octavo root zijn.
ARTABA, graanmaat in Perzie en Egypte.
ARTEFACTEN, kunstgewrochten,kunstvoortbrengsels.
RTEMIS, bijnaam van Diana, waaronder zij
A
bijzonder to Syrakusa vereerd werd, alwaar
men haar ter eere een feest, Artemisia,
vierde.
,
eene sekte in de 5e eeuw, welke
ARTEMONIANEN
de Godheid van Christus oritkende, en van
haren stichter, Artemon, haren naam ontleende.
ARTEREURYSMA, polsadergezwel.
RTE IACA, middelen teen
g de gebreken der
AR
stern en luchtpijp.
ARTERIE, gr., eene slagader. Arteriographie ,

ASCA.

slagaderbeschrijving. Arteriotomie , slagaderopening.
ARTERIOCRALASIS, slagaderverwijdering. -- Arteriologie, de leer der slagaderen. Arteriorhaxis, het bersten eerier slagader.
ARTES LIBERXLES, lat., de vrije, schoone kunsten.
ARTHRITUS, gr., de jicht. Arthritisch, jichtig,
de jicht betreffende.
ARTRROCELE, gewrichtsgezwel.
Arthrodynai,
gewrichtspijn. Arthroncus , gewrichtsgezwel met stijfheid gepaard.— Arthrophlogosis, gewrichtsontsteking. — Arthrophyma,
gewrichtsgezwel.—Arthropyosis, gewrichtsettering. — Arthrosis, het gewricht.
ARTICULUS, lat., Artikel, stuk, lid, deel, afdeeling. Articulatim, stuksvvijze, stuk voor
stuk. Articulatie , de lid-beenverbinding
fig. bepaaldheid en duidelijkheid in de uitspraak. Articuleren, in leden afdeelen ; be
paald en duidelijk uitspreken.
ARTIFICIEEL, kunstig, meesterlijk.
ARTILLERIE, fr., zwaar of grof geschut •geschut
kunde. Artilleriepark , plaats, alwaar alle
soorten vangeschut zamengebragt worden.
Artillerietrein, gevolg van zwaar geschut
met zijne toebehooren.
ARTISAN, artiste , fr., kunstenaar. Artistisch,
kunstig, kunstmatig.
ARTISJOKKEN, een voorheengebruikelijk krijgsgereedschap, zijnde een, uit verscheidene
er, dat, als men het laat
unten bestaand, ijz
P
vallen, altijd eene punt naar boven kecrt. De
die achter zich to
vlugtende infanterie plagt
werpen, opdat de paarden der vervolgende
kavallerie er intreden en opgehouden mogten
worden.
ARTISTOMON, iemand diegoed en duidelijk spreekt.
ARTIYPOCRROS, eene zeer bleekegelaatskleur.
ARTIZOOS, kinderen, die aan degevolgen van

eene moeijelijke geboorte, spoedig sterven.
ARTOLITHEN

versteend
broodversteeningen ,

brood.
ketters in de tweede eeuw, die
brood en kaas, (inplaats van brood en wijn)
bij het heilige avondinaal gebruikten.
ARVERIS, eerie egyptische Godin, de grondoorzaak van het ontstaan en aanwezen.
ARYTHMUS, onregelmatigheid van den pols.
ASAKE, een laurier- of mirtentak, welke bij de
gastmalen der Grieken door hen in de hand
genomen werd, die bij het zingen der drinkliederengeen muzijkinstrument spelen konden.
ASALVO, welvarend, behouden.
ij de G en Romeinen een vloer
ASARATON , brieken
van mozaik, voorstellende overblijfselen van
spijzen, beenderen enz.
spierzwakte.
ASARCIA, vleeschloosheid,
ASATHER. Zie Thor.
SBEST, zie Amianth.
ASCARDAMYETES, [Ili, die een ander stijf en zonder
to blikken kan aanzien.

ARTOTYRITEN,

ASEM.
ASCARIDEN,
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askariden, darm- of aarsdarmwor-

men.
ASCENDANT , fr.

, aanzien, mat over iemand.

Ascendenten, bloedverwanten in de opklimmende lijn. Ascendence , opklimmende
bloedverwantschap. Ascensie , klimming ,

opklimming • de opgang van een gesternte ;
ook hemelvaart. Ascenderen , op- of naar
boven stijgen.
ASCESIS, zware ligchaamsoefeningen, aan welke
zich de indische philosophen, Gymnosophisten genoemd, onderwierpen •; wanneer zij, b.
V. denganschen dag in het heete zand of in
degrootste zonnehitte stonden.
As , Asketen, aandachtigen, bijzonder
godsdienstigen. Ascetica, ascetiek, oefening
dergodzaligheid; deugdoefenings- of vroomheidsleer. Asceticus, een stichtelijk schrijver.
Ascetisch, stichtelijk.
ASCETERIUM, eerie stille eenzame plaats, alwaar
de oude kampioenen zich oefenden, of de
wijsgeeren en Christenen, van de wereld afgezonderd, aan hunne verbetering arbeidden
en zich met bidden onledig hielden.
g
ASCETR IA, eene vrouw, welke dezelfde reels
met de Asceten opvolgt.
Ascii, in Beijeren eerie soort van schepen, waarin
het zout vervoerd wordt.
ASCHEMADAI, bij de Joden de koning der duivelen of boozegeesten.
ASCHMOGH, bij de Perzen een booze geest, die er
op uit is, om van de aarde al het goede te
rooven en daarvoor kwaad in de plaats te
stellen.Bij hen is Aschtad, een goede geest, die
over de aarde waakt en den menschen krachtengeeft, om hun dagwerk te volbrengen.
AscH, (Askii), schaduwloozen, dat is, bewoners
van de heete aardstreek.
ASCITES, de buikwaterzucht.
ASCLEPIEN, een feest, ter eere van Aeskulapius te
Epidaurus gegeven, waarbij een wedstrijd in
de muzijk plaats had.
aanhangers eener sekte
ASCODROGITEN, Asciten,
in de eerste Christenkerk, die met wijn gevulde lederen zakken bij zich droegen, opdat
zij diegenen zouden zijn, welke het Evangelie nieuwe met wijn gevulde zakken noenit.
ASCOGEPHYREN, eerie soort van bruggen, welke
de Ouden in den oorlog uit zakken, met stroo
enwijngaardranken gevuld, vervaardigden.
ASCORIA, een Bacchusfeest te Athenen, waarop
bokkengeslagt werden, uit wier vet men
zakken vervaardigde, die met wijn gevuld
n van buiten met olie besmeerd werden.
e
De 'one lieden moesten op deze zakken
springen, en hij, die op een' derzelve staan
bleef, verkreeg lien tot belooning.
eigenschap van een wezen
ASEiTEIT, zelfbestaan ,,
dat deoorzaak van zijn bestaan in zich zelven
heeft.
A, eene onverwachte crisis, welke, zonder
ASEM
voorafgaande teekenen, plaats had.
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AsEN, een scandinavisch godengeslacht, hetwelk door den jongeren Odin ingevoerd
werd of van hem afstamde. Behalve hem
bestaat het uit nog 13 goden en 18 godinnen,
waarbij nog komen de fralkyons of Walkyren, strijdgodinnen , boodschapsters van
Odin, die dengesneuvelden holden in Walhalla dengodendrank toedienden.
ASEPTOS, niet stinkend.
ASFENDARMOD, de twaalfde maand van het oudperzische jaar, naar den daarover gestelden
beschermgeest van gelijken naam.
ASGARD, Asgardur, de groote en prachtige
burgt der Asen, waarin zij hunne laden
verrigtten. Zie Asen.
ASIA, een naam, onder welken Minerva in Colchis en Loconien vereerd werd.
ASIARCHEN, opzieners der openbare godsdienstspelen te Ephese.
ASKETIEK, zie asceten.
AsrArrsmus, eene rede, die slechts woorden
maargeene zaken bevat.
ASIMAH, een afgod der Hemathithers, die zich
in Samaria nederzetteden. Men gaf denzelbok of lam,
ven degedaante van eenen as bok
ASINARIERS, noemden de Romeinen zoo wel de
eerste Christenen als de Joden, voorwendende dat zij eenen ezelskop aanbaden.
ASITIA
,
gebrek aan eetlust.
ASKLEPIADEISCHE VERZEN bestaan uit twee of Brie
chorijamben. Het begin maakt altijd een
spondeus en het einde een jambus uit. Het
eerste heet het kleine en het laatste het
groote asklepiadelsche vers.
ASLANI, eene egyptische zilvermunt.
AnAcr, naam, lien de Turken aan de Bourgondische of leeuwendaaldersgeven.
ASMIGA, eene vermenging van onderscheidene
metalen.
ASMAN, bij de Perzen een beschermgeest des
hemels of de hemel zelf.
ASMODIE, de echt-, twistduivel (al schertsende),
ASNEE, eenegraanmaat te Lyon.
ABODES (febris), de braakkoorts.
ASOMATISCH 7 ligchaamloos , zonder ligchaam.
Asomaton, een ligchaamloos wezen, monade;
geest.
A SON AISE, fr., op zijn gemak.
ASONTEKKA , dat is, drager in den nacht, een
naam, onder welken de Irokezen de maan
vereeren.
ASOOT, gr., een slemper, brasser. Asotisch,
buitensporig, slempend, liederlijk.
ASOPHATUM, eene soort van drooge schurft.
ASOPHIE, eerie ziekte, welke in de heeschheid
der stem bestaat.
AsoR, Asura, Rackschasa, de booze geesten en
reuzen bij de Indiers, wier voorstander,
Schukra, de planeet Venus is.
ASPASIA, eerie beroemde schoone Griekin.
ASPASTICUM, in de eerste Christenkerk dieplaats
der kerk of wooing des bisschops, waar deze
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naar toe kwam, om de Yreemdelingen te ASSECTEREN, navolgen, aanhangen, vergezellen,
nasluipen. Assecta, een heimelijke vergezelbegroeten.
ler, tafelschuimer.
Am:el', aanschouwing, uitzigt, voorteeken.
Aspecten, de standen der dwaalsterren in ASSECURENTIE, enz. zie assurantie, enz.
dierenriem (zodiak) ten opzigte van ASSEF, die stedehouders in Perzie, die minder
den
magt hebben dan de chans of kans, en de inelkander,
as toe b phooren : L) de conkomsten der provincien , over welke zij
junctie, zamenkomst, als twee planeten aan
gesteld zijn, aan de koninklijke schatkamer
dezelfde plaats van den dicrenriem gezien
leveren moeten.
worden • 2.) de oppositie, of de tegenstelling,
al s twee planeten aan tegenovergestelde ASSEKIS, een nit de Bostandschis gekozen korps,
hetwelk tot lijfwacht van den turkschen
punten van de eclyptica staan.
keizer dient.
ASPER, eerie kleine turksche munt, waarvan er
120 een piaster of leeuwendaalder uitmaken. ASSEMBLEE, verzameling,pronkgezelschap, voornaam en schitterend gezelschap.
ASPS GI
aspersoir, fr., vvijwaterskwast. Asperges, het oogenblik, waarin de besprenging ASSENT, assentie, assensio, goedkeuring, toestemming. Assenteren , overeenstemmen,
metwijwater geschiedt. Aspersie, besprentoestaan, inwilligen.
ging, besproeijing •; ook bij de mystieken, de
heilige invloed van Gods genade in het hart. ASSEQUEREN , bekomen , verkrijgen , behalen,
veroveren , afhalen , vergelden; ook de
ASPERMATISMUS, zaadgebrek of gebrekkige uitgedachten van anderen raden, verstaan, doorwerping van hetzelve.
gronden.
ASPERNEREN, niet voor geldig aannemen, teenASSEREREN, beweren. Assertie, bewering.
streven.
ASPHALIAEUS, Asphaelins , cen naam, onder ASSERMENTEREN, beedigen, den eed afnemen.
welken Neptunus op verscheidene plaatsen ASSERVEREN, bewaren.
ASSES SCORTI, lederen munten , welke Numa
vereerd werd.
Pompilius slaan lief.
ASPHALT, aardhars, berghars •; jodenlijm.
ASPHODIL, een bloemgewas, -welks wortel als ASSESSOR, lat., bijzitter •; iemand, die, in eene
vergadering, bij den president zit, en dengeneesmiddel gebruikt Ivor& ; gele asphodil,
zelven de raadplegingen en besluiten helpt
goudkruid.
regelen.
ASPHYXIE, gr., onmagt, polsophouding, schijnASSETSCHY-BASCHI, de proviandmeester bij de
dood.
Janitsaren, die niet alleen levensmiddelen
Asp tc, een oud stuk geschut , hetwelk twaalf
bezorgt, maar ook voor de goede orde zorg
pond ijzer schoot.
draagt.
ASPIRANT, een dinger, aanspraakmaker. A spiratie, de verscherpte uitspraak eener letter. ASSEVERATIE, eene bevestiging van minder
kracht dan de eed, h. v. de verzekering op
Aspireren, naar jets in en streven ; verzip' woord van eer, enz.
scherpt uitspreken.
A SSIDUITEIT, aanhoudendheid, volherding, vlijt.
A SPORENA, bijnaam van Cybele.
ASPREDO, eene ziekte der oogleden, wanneer ASSIENTO, sp., verdrag, we ens de levering van
slaven, in de Spaanseh-Amerikaansehe koloaan dezelve van binnen eene hardheidontstaat.
nien.
ÄSSA, asand, benzoe, welriekende ha y s. Assa
ASSIETTE, fr., stand, stelling, ligging, gesteldfoetida, stinkhars, duivelsdrek.
held (in zi in assiette blifven of nit hetzelve
ASSABI1NUS, een afgod der Ethiopiers, overeengeraken) •; ook een bord, bijschotel.
komende met Jupiter of Apollo, aan wien uit
zekeretienden een plegtig offer gebragt werd. ASSIGN ANT , (kooph.) aarivijzer, trekker. Assignatie, geld- of betalingsaanwijzing , zeker
ASSAI, ital., (muz.) genoegzaam, zeer. Allegro
fransch papieren geld. Assigneren, iemand
assa y , zie allegro. Largo assai di molto,
aanwijzen, die betaalt.
zeer langzaam.
Assmor, Assekr, die Sultane van den turkschen ASSIMILATIE, gelijkstelling, gelijkvormigmaking.
A ssimileren , gelijkstellen , gelijkvormig
keizer, welke hem den eersten zoon baart.
maken.
ASSARE, (muzijk) wordt gezet als een blaasinstrument zich alleen hooren laat. In de Assrs, eene oude straatsburger zilvermunt.
scheikunde heel. assare of asseren, eerie ASSISES, zitdagen , pleitdagen, teregtzittingen.
Cour d'assises, geregtshof van gezetene re
vloeistof zoo geheel uitdroogen, dat men
ters, om under cenen opperregter, vonnis te
dezelve tot stof wrijven kan.
spreken.
ASSARIUM, eerie romeinsche zilver- en koperAssrms, een stipendiaat bij eene domkerk, die
must.
wel dezelve dient, maar nog geenen rang
ASSASSINAAT, assassinium, sluipmoord. 'Issasheeft.
sin, sluipmoordenaar, bandiet.
AssAssvNEN, een y olk in de omstreken van ASSISTENCIE, bijstand, hulp. Assistent, helper,
die iemand bijstaat. Assisteren, helpen, hijTyrus, aan de Europeers in de kruistogten
staan.
behendgeworden.
6
KIJINSTWB.

ASTI-I.
ASSOCIATIE, verbinding,
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vereeniging, zamenvoe- ASTINOMEN, waren te Athenen die Lien mannen,
ging, aaneenschakeling, b. v. van gedachten
die het opzigt over het politiewezen hadden.
en begrippen : associatio idearum. AssociO, ASTRABICON, noemt men het Buccalische of herdersdicht, naar degedaante der zit lasts
fr. ,genoot medegenoot,
, zaamverbondene.
waarop. bij de Romeinen, de zangers van
handelgenoot, medehandelaar. Associeren,
zulk eengedicht zich bevonden.
zich verbinden, eenen gemeenschappelijken
ASTRAGALOMANTIE, soort van waarzeggerij, uit of
handel be inners.
met dobbelsteenen.
A SSODES, eene aanhoudende koorts, met onuitstaanbare inwendige hitte, bij slechts matige ASTRAL1SCH, stervormig, tot het gesternte behoorende. Astraalgeest, het middelste gewarmte der uitwendige ledematen.
deelte van den mensch , in de onderstelling,
ASSOGUES, de kwikzilverschepen, welke jaarlijks
dat lei' uit ziel, geest en ligchaam bestaat.
uit Kadix naar Vera-Cruzgaan.
ASTHMA, degodin der geregtigheid.
ASSONAH, Sonnah, Sune, Zune, een heilig boek
der Mahoniedanen, hetwelk zij, benevens ASTRINGENTIA , zie adstringentia, enz.
den Koran, hebben en dat hunne overleve- ASTRODICTICUM,een sterrewijzer, werktuig, om de
sterrengemakkelijk te vinden.Astrographie,
ringen bevat. De Perzianen en andere aansterbeschrijving. Astrognosie, sterrekennis,
hangers van Ali nemen het niet aan,en
sterrekunde. Astrolabium, meetkundig werknoemen deze hunnegeloofsbroeders schimtuig, om de hoogte der sterren te meten •,
P end, Suniten.
ook bij de landmeters, een hoekmeter. AstroASSONANCE, assonantie, (redek. en dichtk.) halflith, gr., een sterresteen, eene sterrevormige
rijm , onvolkomen rijm.
versteening.
stiller). sussen. bijleggen.
ASSOPI EREN,
'
fr., voorraadplaats, voorraad van ASTROLOGIE, de sterrewigchelarij, waarzeggerij
ASSORTMENT
,
uit de sterren. Astrologisch, op de sterrekoopwaren. A ssorteren, uitzoeken, schikken,
voorzegkunde gegrond.. Astrologist, astrowel voorzien • goed geassorteerd magazijn.
loog, sterrewigchelaar, sterrekijker. A stroAssortissage, fr., het sorteren der waren •
mantle, zie astrologie. Astrometeorologie,
het loon daarvoor betaald wordende.
weervoorzegkunde uit de sterren. AstromeASSOUPIEREN, slaperig maken, in slaap does valteorologisch, het een tot de weervoorspelling
len, verdooven • geruststellen. Geassoupiderd,
slaperig,
verdoofd.
uit de sterren behoort. Astrometer, sterreASSUMEREN , bijnemen, aannemen. Assumtie
meter.
bijneming , aan- of opneming • assumtio ASTRONOMIE, de sterrekunde, sterreleer. AstroMaria hemelvaart.
beatae virginis,
nomisch, sterrekundig. Astronomist, sterreASSURADEUR, verzekeraar. Assurantie, verzekekundige.
ring, waarborg. Assureren, verzekeren.
ASTROSKOPIE, sterbeschouwing, (door vergrootAsTAKourn, gr., een kreeftsteen, versteende
glazen).
krecft.
ASTRUEREN, bijbouwen •, bijvoegen •, ook beASTALAR-AGA, een van de vier blanke gesnedekrachtigen, bevestigen, aanleggen.
nen in het Serail van den turkschen keizer, AsTucaus, astucieux , fr., arglistig, sluw, vol
die deszelfs tulband draagt en hctopzigt over
streken.
(le zieke vrouwen heeft.
ASTUJAD, bij de Perzen, een booze geest, die op
ASTAROT, de naam eener Godin, onder welken
de stervenden loert, om hunne ziel te roode Syriers en Egyptenaars de zon vereerden.
yen, en dezelve in de duisternis te slepen.
Van het Iaatste yolk kwam hare dienst ook, ASTYSIA, mannelijk onvermogen.
gedurende eenigen tijd, onder de Joden.
ASURA. tie Asor.
ASTARTE, eene Syrische Godin, zoo veel al de
.ASVARNA, dat is, de niet sluimerende geesten,
Semele bij de Grieken, of vol ens anderen
een algemeene naam der booze geesten bij
de Aphrodite.
de Indiers.
ASTASIA, groote onrust (bij zware zieken, die
ASWIN en KUMAR, bij de Hindoes, tweelingen,
zich aanhoudend omwentelen).
kinderen van den zonnegod Surga en eerie
ASTER, ster, sterrebloem. Asteriscus, een (genimf,
geneesheeren der Goden.
schreven of gedrukt) sterretje*. Asterismus, ASYL, (lat. asylum) vrijplaats voor misdadigers
een sterrebeeld.
en vervolgden. Bij de ouden waren het de
ISTEROiD, een naam, die vol ens Herschel', de
tempels, altaren en beelden der goden •, en
beide nieuw ontdekteplaneten Ceres en
het was een vergrijp aan de goden, eenen
Pallas dragen moesten.
derwaartsgevlugten van daar te halen. KeiASTHENIE, gr., krachteloosheid, zwakheid. Aszer Tiberius schafte dezelve, uitezonderd
g
thenisch, krachteloos, uit zwakte voortspruiden tempel van Juno en Aesculaap, geheel af.
tende.
ASYMMETRIE, ongelijkheid , onevenredigheid.
ASTHENOPYRETOS, zwakheidskoorts, typhus.
Asymmetrisch, ongelijkmatig.
ASTHMA, het bezwaarlijk adem halen, aambors tigASYMPHONIE, wanluidendheid, wanklank.
held. Asthmatisch, aamborstig, kortademig. ASYMPHYTON, helgeen niet zamenhangt • cen
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deel , dat van bet andere afgezonderd is. ATHENATORII1M, in de scheikunde, een sterk
glazen dcksel, op eene kolf met eenen langen
meetk.) misloopers, lijnen, die elhals, die in de kolf gestoken wordt.
kander meer en meer naderen, zonder echter
ATHENOR, een oven, in de scheikunde gebruikt
elkander aan te raken.
ASYNDETON, eene redekunstige figuur, waarbij
wordende.
ATHEROMA, brijachtig gezwel.
het voegwoord en weggelaten wordt.
ASYSTATA, din en die niet to zamen zijn kun- ATHLEET, gr., een (oudgrieksche) kampvechter,
worstelaar • ook een sterk man. Athletica,
nen, elkander tegenspreken, contradictien.
de vecht- of worstelkunst. Athletisch, vechtATABALA, een trommel, waarvan zich de Moo.
of worstelkundig,
sterk in de vuisten.
ren bedienen.
ATHLEPTOS, een ongewone en onverklaarbare
ATACAMIT, een schoone en zeldzame kopererts,
aanval van koorts.
welke van eene smaragdgroene kleur, doorschijnend en als glas glinsterend is. Hi' ATHLOTHETEN. Zie Agonotheten.
drãagt zijnen naam van de zandwoestiju ATHMATH DuLETn, Atamadauler, de hoogste
staatsbeanibte in Perzie, door wiens handen
Acama, tusschen Peru en Chili.
alle regeringszaken gaan, maar die zelden
ATAGIS PASCHA. Zie zikegi Pascha.
ten stride trekt.
ATALANTA, eenegrieksche prinses, welke door
Hippomenes in den wedloop met behulp van ATHOPIE. gr., gezigtszwakheid.
driegouden appelen, in den tuin der Hespe- ATHOR1NE, hij de Perzen, de algemeene naam
derpriesters, waarvan er drie graden zijn :
ridengeplukt, overwonnen en tot prijs
Herbed, Modell, en Destur.
daarvan zijne emalin werd.
ATHOS, onder de reuzen , die den hemel beATALAYA arabisch, wachttorens, in Spanje,
stormden, een der sterksten.
bijzonder in Valencia, aan de kusten der
Middellandsche zee, om op de barbarijsche ATHOUS, bijnaam van Jupiter, naar den berg
Athos.
zeeroovers tepassen.
ATArlAcLAsis, (redek.) herhaling van een woord. ATHROESMA, eene onregelmatige ophooping van
waarnemingen , waarop de Empirici zich
maar in verschillende beteekenis.
beroemen.
ATARAXIE , gr., onwankelbaarheid, zielerust,
ATHYMIE, gr., neerslagtigheid, moedeloosheid.
onverschrokkenheid.
ATAXIE, gr., onregelmatigheid, wanorde (hij- ATHYR, die maand van het jaar bij de oude
Egyptenaars, welke met onzen november
zonder in ziekten.)
overeenkomt.
ATE, Godin des kwaads.
ATEKNIE, gr.., kinderloosheid, vrouwelijke on- ATIMIE. bij de oude grieken, de eerloosverklaring van eenen misdadiger. Atimi, zij, die
vruchtbaarheid.
nict getuigen kunnen.
ATELIER, fr., het werkvertrek der kunstenaars •;
ATLAS, een hooge berg in Afrika •; naam van
dewerkplaats.
eenen reus, die den hemel torscht, in de faATECHNIE, gr., kunsteloosheid.
'pacer; verzameling van land- en zeekaarA TEMPO, ital. (muz.) in den regten tijd, naauwten; naam van zekere zijden stof •; soort van
keurig in de maat. A tempo guisto, in den
nachtvlinder •, het eerste wervelbeen van de
juisten tijd, in afgemetene beweging.
ruggegraat, op hetwelk (drager genoemd) het
ATERGATIS, Derceto, eene Godin der Syriers,
hoofd rust. Atlante, (bouwk.) eene manneAssyriers, Plieniciers en Parthers, met het
like figuur. welke eenen last draagt. Atlanonderlijf als een visch algebeeld wordende.
tisch, groot, reusachtig.
ATERMOIJEMENT, fr., (kooph.) de uitstelsverlenging, het uitstel van den betalingstermijn. ATLAS-ERTS, Atlas kiezel , zeker kristallijnsch
aangezette koper-erts.
Atermozjeren, den betalingstermijn verlenATMEIDAN, een root plein in Konstantinopel,
gen, den betaaldag uitstellen.
bij de Sophia-kerk, alwaar de paarden afgeATESCH - GAH, in de tern el Atesch- Kahneh
rigt werden en Justiniaan eene renbaan had
of Atesch- Kedah van de Atesch- Perest of
vuuraanbidders ; de kamer, waarin het hei-gemaakt.
ATMOMETER, admidometer, uitdampingsmeter.
lige vuur onderhouden wordt.
ATHA1NASIA, geneesmiddelen, die gezegd worden ATMOSPHAERILIEN, naar den voorslag van sommigen, die natuurligchamen, waaruit gevoeeen tegetigift te zijn en het leven te verlengen.
gelijk een vierde rijk der natuur konde geATHARVAVLDA, Atharveda, het vierde van de
maakt warden, namelijk : de warmtestof,
heilige schriften of Vedas der Indiers, de
lichtstof, de luchtsoorten en het water.
theologie en bovennatuurkundige wijsbeATMOSPHEER, damp- of luchtkring der wereldgeerte bevattende.
bollen. Atmospherien, luchtverschijnsels.
ATHEIST, ongodist, godloochenaar. Atheislertj,
Atmospherisch, tot den dam kris behoogodverzaking. Atheistisch , godverloocherende, b. v. atntospherische lucht, dampnend , ongoclistisch, goddeloos.
kringslucht, gewonc lucht. Atmospherologie,
ATHELASMUS, onvermogen om te zuigen.
de dampkringskunde, dampkringsleer.
ATHENIEVM, cene hoogeschool.
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een geneesmiddel, dat onvruchtbaar
maakt.
ATOME, de oorspronkelijke of grondstof. Atomen, zonnestoljes, Atomistica, de grondstofleer, leer van de zarnenstelling aller
ligchamen nit ondeelbare grondstoffen. Atomist, een vriend of aanhanger van die leer.
ATONIE, ontspanning, verslapping der zenuwen,
enz., vermoeidheid.
ATOUR. fr., opschik •, staat van eene aanzienlijke vrouw. Dame d'atours, hofdame.
Amur, fr., (in het kaartspel) troef. Atouteren,
troef spelen. A tout prix, fr. , tot elken prij.
s
ATRABILAIR, atrabileux, fr., zwartgallig, galzuchtig. Atrabiliteit, (le galzucht, zwartgalligheid • melancholie, zwaarmoedigheid.
ATRACHELUS , eenen mensch met eenen zeer
korten hals.

ATOCIUM,

ATRAMENTSTEEN, iIllitSteerl.

AUDI.

opwekken, verteederen. Attendrissement,
verteedering, gevoeligmaking.
ATTENT, opmerkzaam, oplettend. Attentie, oplettendheid, opmerkzaamheid.
ATTENTAAT, attentatum, lat., geweldadigheid,
misdadige aanslag. Attentata (crimina) beproefde, bedoelde (maar niet volvoerde)
gewelddadi gheden of misdaden. Attenteren,
eenen aanslag maken ; de hand aan lets
le g en.
ATTENUANTIA, lat., (geneesk.) verdunnende
middelen. Attenuatie, verdunning, verzwakking. Attenueren, verdunnen.
ATTERMINATIE, uitstelling, tijdgunning. _dttermineren, uitstellen.
ATTEST, attestatie, getuigschrift. Attesteren,
getuigen, verklaren, bekrachtigen.
ATTICISMUS, attisch spraak- of woordgebruik
a theensche fine smaak. Attika, attisch werk,
(bouwk.) eene la se verdieping boven eene
hooge met korte pilaren. Attisch, schoon,
goed, sierlijk, uitgelezen, b. v. attisch zout,
vernuftige, zinrijke rede •; attisch temperament, fijne, levendige geaardheid.
ATTINE,eene kleine poolsche zilveren munt.
ATTITUDE, fr., houding, gebaren, ligchaamsstand.
ATTO DI CADENZA, ital. (muz.) het sluiten van een
stuk met eene kadans.
ATTRACT1E, aantrekking, aantrekkende kracht.

hetzelfde als imperforatie, tegennatuurlijke geslotenheid van zulke deelen in
het menschelijk ligchaarn , Welke open
moeten zijn. — Atretus , hij, die zekere
natuurlijke opening mist.
ATRIUM, eene voorkamer aan het hart(eigenlijk
een grof weasel.)
ATRIUM MORTIS, lat., hof of voorzaal des floods
(geneesk.) begin of voorbode van den dad.
ATROCITEIT, wreedheid, afschuwelijkheid.
ATROPHIE, verrnageringsziekte, uittering.
ATROPOS, eene der drie schikgodinnen, welke
Attractief, attractorisch, aantrekkend. Attrahentia, trekkende rniddelen, als blaarden levenensdraad van den mensch afsneed.
ATTACHANT, fr., aanhangend, aallhangelijk,
pleisters enz. Attraheren, aantrekken, tot, of
aanklevend. Attaché, aanhangeling; huisaan zich trekken.
bediende , opwachter. Attachment , ge- ATTRAPEREN. betrappen, van en.
ATTR1BUEREN, toeschrijven, toeeigenen, toevoehechtheid , aankleving , toegenegenheid
gen. _ittribuut, toevoegsel, kenmerk, eigendienstwillig- of bereidwitli gheid ; desgelijks
hevige begeerte. Attacheren, verbinden,
schap, (b. v. het anker van de hoop, het
aankleven, aanwennen, lief krijgen. Geatkruis van het Christendom).
tacheerd , gehecht, toegenegen, zamenhan- ATTRITIE, verscheuring, verbrijzeling, vermorgend.
zeling • knaging, levendig berouw • ook het
ATTALISCHE CONDITIEN, hoogstvoordeelige voor"lit elkander drijven, omkeeren in de natuur.
waarden ; van Attalus, een rijk koning to ATTROUPEMENT, fr., zamenrotting, hoop. Attrouperen, zamenrotten.
Pergamus, die hetgeen hem beviel zeer
duur, b. v. een schilderij van Aristides met ATTYPUS, stamelaar, stotterende.
Aim, Atys, een Reveling van Cybele.
100 talenten, betaalde.
ATTAQUE, fr., aanval (van den vijand, van eene
ATYPISCH, onvoorbeeldelijk, onordelijk, onregelziekte, enz.). Attaqueren, aanvallen, aanmatig (van ziekten.)
grijpen.
ATZHIEGADZE
,
dat is, dienaar van den varier der
ATTA-WUN.Zie !Fungi en Raiwun.
alma t. bij de Laplanders, de dondergod, die
ATTBRIVA, bij de oorspronkelijke bewoners van
in het middelste luchtgewest woont, en onhet eiland Haiti, de moeder van een onzigtder Wiens bijzondere bescherrning de rendieren staan.
baar, alma ti en oneindigwezen, welks dienaars,die door hen als goden vereerd werden, AMINE, zie albinagium.
Zemes of Chemis, besehermgeesten der jaar- Au CONTRAIRE, fr., integendcel, omgekeerd.
AUCTIE, opveiling, openbare verkooping van
getijden, jagt, visscherij enz. waren.
,
ATTELLANEN
killehtelil
ifakerS, hansworsten.
roerende goederen, vendu. Verauctioneren,
ATTEMAN, een overste der Kozakken. Zie
opveilen, aan den meestbiedenden verkooATRESIE,

Hetman.
ATTEMPOREREN, zich

naar den tijd schikken.
ATTENDEREN, op lets letten, acht geven.
ATTENDRISSEREN, roeren, bewegen, het gevoel

P en. Zie subhastatie.

zie autor, autoriseren.
andere
partij moet gehoord worden.

AUCTOR, auctoriseren,

AUDIATUR ET ALTERA PARS, lat., ook de

AUST.
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AUTO.

instantie, in Duitschland, orn niet dadelijk
voor eene der hooge rijksregtbanken betrokken te kunnen worden.
AUDITEUR, fr., soldatenregter, krijgsregter.
erij, kunst om uit
AUDITOR DI RUOTA, een bijzitter in eerie der
AUSTROMANTIE, windwaarze gg
hoogste regtbailken te Rome.
de winden voorzeggingen te doen.
Au FAIT, fr., bekend. Am fait van jets zijn, wel AUTARCHA,
gr., alleenheerscher.
met lets bekend zijn.
AUTARCIE, tevredenheid, vergenoegdheid.
AUGIAS, koning te Elis., droeg het schoonmaken
AUTEUR, zie autos.
zijner verwaarloosde stallen aan Herkules op. AUTHEMERINUS, authemerus, van denzelfden dag.
Fig. de stallen van Aug ias reinigen, een
Authemeron , een geneesmiddel , hetwelk
reeds op den dag, dat men het aanwendt,
langdurig en ten hoogste verdrietig werk
verrigten.
zijile werking doet.
AUTHENTIEK, (MU.) zie Plagal.
AuGur , kolophonie-steen , een donkergroene
sterkglinsterende, niet zeer doorschijnende AUTHENTICITEIT, echtheid, geloofwaardigheid
(vangeschriften). Authentiek, authentisch,
steer' • eene soort van keisleen.
AUGMENTATIE, vermeerdering, toevoegsel. Augecht, geloofwaardig. Authentiseren, echt- ,
geloofwaardig- , geldig-, zeker maken.
menteren, vermeerderen, verhoogen, versterken.
AUTOCABDALEN, bij de Grieken , die toonkunsteAUGSBURGSCHE COINFESSIE, degeloofsbelijdenis
naars, welke eenen kraus van klimop droedoor Luther in 17 artikelen vervat, en in
gen.
1530 te Augsburg aan een.
AUTOCHIRIE, autophonie, gr., zelfmoord, zelfAUGUREN
,
vogelwi g,
chelaars w aarzeggers uit
onizieling.
het vliegen, zin gers eten, enz. der vogelen. AUTOCHTONEN, de eerste oorspronkelijke bewooAugureren, voorspellen, voorzeggen, gin.
ners van een land.
AUGUSTALES(lat.), goude munten van keizer
AUTOCLAVE, een zich zelven sluitendepot.
Frederik II. in 1231 te Napels geslagen.
AUTOCRAAT, zie autokraat.
AuGusTus, (gouden) een Saksisch vijfdaalders- AUTO-DA-Ft, sp., geloofshandeling, kettertestuk. Augustus, oogstmaand.
regtstelling, ketterverbranding.
AUKUTHOR. Zie Thor en Asen.
AUTODIDAKTOS, gr., een zelfgeleerde ; iemand,
die zijne kunst of -wetenschap, zonder het
AULE , een blad van den kokosnotenboom
onderrigt dens meesters, geleerd heeft.
w aarop de Indianen plegen te schrijven ; ook
AUTOGRAPHE, kopieenverktuig.
een brief, op zulk papier geschreven.
AULETRIDEN, fluitspeelsters bij de oude Grieken.
AUTOGRAPHE, autographisch, gr., eigenhandig
(geschreven). .4 utographum, eigenhandig
AURA, het verpersoonlijkte lenteluchtje • ook
schrift, handschrift, origineel.
een ten hoogste tijne en vlugge geest.
AUREA BULLA
,
Zie A. B.
ALTOKEPHALOS, bisschop, in de grieksche kerk,
AUREOLE, fr., de straalkrans, de glans om het
die niet onder denpatriarch staat.
hoofd der heiligen (in de schilderkunst), AtTOKRAAT, gr., zelfbeheerscher, die aan geene
zie glorie. In de godgeleerdheid de hoogere
wettengebonden is, die alle mat over anderen in zich zelven vereenigt, b. v. de
trap van heerlijkheid in den hemel, de
Russische Keizer : alleenheerscher aller Ruseerekroon.
sen. Autokratie, zelfheerschappij.
AUREUS , gouden count bij de Romeinen , 23
denariengeldende.
AUTOLITHOTOMUS, een menseb, die zich zelven
van den steel' snijdt, ook een werktuig, dat
AURIPIGMENT, zie oprement.
AURORA, het morgenrood, de morgenstond.
den steel" als van zelf snijdt.
gr., een levenloos, doch zich zelf
AURORA SURGENS, noemen de Alchymisten de
AUTOMAAT
,
bewegend ding •; kunstwerktuig, dat zich,
vermeerderende kracht van den vermeenden
zonder van buiten aangebragte kracht,
steen der wizen.
schijnt te bewegen ; ook schertsender wijze,
AURUM FULMINANS, lat., dondergoud, slaggoud.
Aurumpotabile, drinkgoud, tot geneesmideen domkop. Autoniatismus, vrijwillige
daad ; begeerte, om alles uit zich zelven,
del opgelost en drinkbaar gemaakt goud.
zonder vreeinde hulp, te leeren. Automato_durum musicum (chimie) tin met kwikzilver
gesublimeerd, dat, heet gemaakt, eene goudpatica, de kunst van uurwerken te maken.
AUTOMAT1A, de fortuin, waarschijnlijk, dewijI
kleur aanneemt.
zij hare gaven naar eigen goeddunken uitA uso, zie uso.
deelt.
AUSPICIUM, be inset aanvang, voorteeken. Auspicien , voorteekens, Auspicio bono , ter AUTONOMIE, gr. zelfwetgeving, vrijheid van wit;
vrijheid om naar eigene wetter" te leven.
goeder uur. Tuo auspicio, onder uw geleide,
Autonomus, die niernand onderworpen is.
uwe bescherming.
Autonomisch, onafhankelijk, vrij.
AusTRALE, fr., zuidelijk. Australien, het ZuidAUTOPHONIE, zie autochirie.
land, Zuid-Indie, het vijfde wereiddeel.
At TOPSIE, zelfbeschouwing, zelfoverluiging.
AUSTREGA, geregtelijke beslissingen, ter eerster
ALDIENTIE,

gehoorgeving, het gehoor verleenen.

Audientie-zaal
,
gehoorzaal.

AVE.
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AXIN.

auteur, werker, stichter, opsteller,
(als slot in brieven). Ave Maria, de engeleng
roet aan Maria.
schrijver, maker. Autorisatie, volmagt, volmagtiging, wettige goedkeuring. Autorise- AVENOT , de bediende, die de stoeterij des
ren, volmagtigen, bekrachtigen. Autoritelt,
Konings van En eland van haver voorziet.
waardigheid, magt, aanzien, gezag, bestuur. AVENTURE, fr., avontuur , zeldzaam voorval,
Autoritate, met voorkennis, goedkeuring,
zonderlinge gebeurtenis. Aventureren, wain naam.
ger], zich in gevaar be even Aventurier,
AUTORAMENTUM , lat., het loon, dat de ouden
eengeluksridder, waaghals, iemand die zeldzame .ontmoetingen gehad heeft. Aventuaan de kampvechters gavers.
rieux, avontuurlijk, wonderlijk, zeldzaam,
AUTO SACRAMENTALE , tooneelspelen van geestevreemd.
liken inhoud, in Spanje, bijzonder op SaAVENTURIN, goudglassteen, ouden regenboogcraments dagevierd
,
g
wordende.
AUTOSCHEDIASMATA, gr., voor de vuist gernaakte
steen, goudglanssleen. Aventurin sadderwerk, als de kleuren daarmede vermengd zijn.
opstellen. Autoschediast, een, die jets voor
AVENUE, fr., toe0.ang, ruime plasts.
de vuist maakt of opstelt.
AVERIA. eene
AUXESIS, hyperbole, gr., redekundige vergroob belastingje
, elke in Span
w de
koopvaardijschepen,
die uit Amerika komen
ting, grootspraak, overdrijving.
AUXILIAIR, fr., dat tot' hulp strekt • meestal
of derwaarts vertrekken, voor het vrijgeleide
betalen nioeten.
gebruikelijk in het krijgswezen. Auxiliaire
troepen, hulptroepen.
AVERNE, _iverno. Avernus, een in de fabelAUXOMETER. gr., een vergrootingsmeter, werkkunde beroemd meer, in het koningrijk
tuig ter be alin es van de vergrootingen van
Napels bij Pazzoli, hetwelk voor den in gang
verrekijkers.
der hel of benedenwereldgehouden werd.
AVERRUNCUS een God der Grieken en Romeinen,
VADDON, volgens de Talmudisten, de benedie het kwaad afwendde.
denste woni rigder hel.
AVADOLTAS
,
eene zekcre kiasse van,
Braminen AVERS fr., de beeld- of voorzijde op de munten
en medailjes.
die een bijzonder heilig leven leiden, strengere levensregels volgen en van aalmoezen AvliumE., afkeer, afschuw, walging.
AVERTEREN, zie adverteren.
bestaan.
AvAL, fr.kooph.) wisselborg, medeondertee- AVEU, fr., bekentenis, toestemming.
Avis rriso zie advies,
advizo.
kening als burg, op wissels.
AVANCE, fr., aranco, aranzo, it., (kooph.) de
Avis Oenegeestelijke ridderorde, in Portugal,
winst in den handel • ook voorschot. Par
welke van de stall Avis, die door deze orde
avance, bij voorschotAvanceren, voorwaarts
bezeteri wordt , haren naain draagt , en
gaan •; voorschieten •; beweren •; bevorderen •;
in 1147 door Alphonsus I. werd ingesteld.
desgelijks (bij schilders) de voorwerpen doers AVISATIE, een onderrigt over het gewigt van
vooruitkomen. Avancement, fr., bevordeden eed en de strafbaarheid van den meineed,
ring.
dat een regter aan iemand , die zweren
AVAIVIE, fr., moedwillige beleediging, beschimmoet,
geeft.
ping ; ook willekeurige afpersing (van koop- A VISTA it., (kooph.) na zigt, op vertooning,
lieden in Turkic •; desgelijks, vvinstverminvan eenen wissel of eene aanwijzing. Zie zigt.
dering, winstafneming.
AVITAILLEMENT, fr., en avitaillering, verzorging
AVANTAGE, fr., verbetering, voordeel, voorregt
van levensmiddelen, proviandering. Avitailleren, van levensmiddelen voorzien , spy(in het spelen en vechten). Avantageux,
voordeelig.
zigen.
AVANTGARDE, fr., de voorhoedc , voorwacht.
AVOCATORIEN, terugroepingsbrieven, of bevelen
Avant la lettre, fr., voor de onderteekening ;
on' de dienst to verlaten. dvoceren, terugde eerste ofproefdrukken van koperen platen.
roe en afvorderen, afhouden •; berigten.
Avant-patrouille, fr., de eerste of voorpa- Avout, fr., eon beschermer , een openbare,
trouille, voorwacht.
(of erkende) zaakverzorger •; ook een plaatsAVANTUREREN, fr., (krijgsk.) blootstellen, to ver
vervanger of in de lasts gestelde, dat is,
vooruittrekken, wager). Avantuurschip, een
een soldaat, die in eens anderenplaats in ekoopvaardijsmokkelaar, als kaper uit crust
schoven wordt • desgelijks het avouê, de
ten einde zich,
bij eenigen aanval, to kunnen
goedkeuring, aanneming. Avoueren, erkenverdedigen.
nen, belijden.
AVARIS , eene soort vangrondbelasting in
AWANI-AOTON, een feest, hetwelk in Indie in de
Turkije • ook een losprijs van 23 piasters,
maand Achavie, die met onze maand Auguswaarmede zich degenen, die geen soldaat
tus overeenstemt, jaarlijks gevierd wordt.
willeu worden, loskoopen.
AXINIT, eene bruine doorschijnende steensoorl.
AVARY avarie
(kooph.) zeeschade •; ararie AXINOMANTIE, bij de Ouden, eene waarzeggerij,
g
rosse , groote zeeschade.
door middel van eenen agaat, welke op eene
AVE, lat., wees gegroet. Aveto, God behoede u !
gloeijencle bijI or akse gelegd werd.
ALTOR,
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BAAN.

AmOcERSA, heette Proserpina in de geheime taal AZOGESCHIP, wordt, in Spanje, een schip genoemd, waarmede het kwikzilver naar Ameder Cabiren, gelijk Pluto door hen AXIOCERrikagezonden wordt.
SES genoemd werd.
AZONEN, Goden, die niet in eene enkele zone
AXIOMA, gr., eerie klaarblijkelijke waarheid,
of luchtstreek, maar in verscheidene vereerd
eene erkende, aanschouwelijke grondstelling,
werden.
die zoo duidelijk is, dat dezelve, een bewijs
gebrek aan levenswerkzaamheid.
behoeft, b. v. lets kart niet tegelijk zijn en AZIODYNAMIA,
niet zijn •; een gedeelte is kleiner dan het ge- AZOOGENIA, bet voortbrengen van het levende
en niet levende uit het levenlooze.
heel, enz. Axiomatisch, erkend, aanschouAZOTE, de mercurius der goudmakers • desgewelijk, klaarblijkelijk ; zeker, bewezen.
lijks de stiklucht of stikstoflucht, in de
AXOND, de tweede geestelijke re ter in Perzie,
scheikunde.
tot wiens regtsgebied de huwelijken, besnijAzoTR, Azoch, Azock, bij de Alchymisten de
Bin gen enz. behooren.
steen der wizen;; ook ecnige bestanddeelen,
ARUM of AXUME, verwoeste stall in Abyssinie.
waaruit hi'j zoude bestaan.
AYGNAU. Kaagorre, bij de oorspronkelijke bewoners van Brazilie, een boozegeest, dien AZRAEL. de doodsengel bij de Mahomedanen.
zij voor den bewerker van ziekten en andere AZUAGERS, een nornadisch yolk, op de barbarijs
che kust, van arahische afkomst , hun
kwalen des levens houden.
ligchaam met een kruis teekenende, en zich
AZAPPES, bij de Turken, de soldaten, die uit
beroemende van Christenen of te stammers.
de Christenen genomen, en gewoonlijk aan
AzuuR,
hoogblaauw, hemelsblaauw, het blaauw
de spits des le er g gesteld worden.
AZIE. Zie Nederduitsch Woordenboek.
des hemels •; desgelijks kobalt, een halfrneAZIMUTH (sterrek.) de toppuntshoek, maat van
taal, waaruit schoone blaauwe verve getrokden hoek, welken de Azimuthscirkel eener
ken wordti ook lazuur, zie dat woord.
ster met den midda,gcirkel maakt. Azimu- AZYMITHEN, worden de roomsch-katholijken
thaal , toppuntshoekig , b. v. azimuthaaldoor de Grieken genoemd •; orndat zij a y me
komp,
dat is ongezuurd brood, bij de mis geas werktuig tot het metes van den
bruiken.
azimuth.

B.

B,

k tusschen a
de halve toon in de muzij,
en It; desgelijks als sleutel van be-mol.
B, beteekent, als getal, in oude Romeinsche
opschriften, 300.
B. beatus, beata, de zalige.
B. toont op Nederlandsche munten, dat zij te
Brusselgeslagen zijn.
B. B. toont op de fransche munten aan dat zij
te Straatsburg geslagen zijn.
B. c. als opschrift, in de muzijk, bassa continuo, doorgaande bas •; ook balneum cineris,
aschbad.
B. C. D, bono cum Deo, met den goeden God,
of met Godsgenade.
Bco, Banco. Zie op dit woord.
BIBL. -- Biblia en bibliorum ; ook biblioth.,
bibliotheek. Zie Biblia.
B. L. ! ben le lector, toegenegen of welwillende lezer !

B. m., beatae memoriae, zaliger gedachtenis •;
ook balneum marls, zeebad.
B. M. heet bij de apothekers bene misceatur,
wel onder elkandergemengd.
B. TB. beteekent bij de apothekersbene tritum,
welgewreven.
. v., beatavirgo of beatae virginis, de, of der
B
heilige maagd (Maria); ook : bij voorbeeld.
t een kleine zeeboezem.
BAAI, bog,
AAL, god, afgod, heer. Baalbarith, heer des
B
verbonds , beschermgod der verbonden.
Baalgod • god des Coevals. Baal-phegor
Priapus •; Baalpeor, afgod der Moabiten.
Baalspriester, slecht, onwaardig, liederlijk
geestelijke.
BAANITEN, aanhangers eerier sekte uit de 9e eeuw,
die de leer der Manicheers aarikleelden en
naar hunnen stichter Baanes genoemd
werden.
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in de taal der zeelieden, een nog niet
ervaren matroos.
BAARAS, eene plant uit het dal Macheron, in
Judea,
welke dengenen doodt, die dezelve
onvoorzigtig aantast.
BAARDMUNTEN, op welke vorsten met cenen
baard afgebeeld zijn.
BAARREGT, regt om eenen vermoorden ere telijk op le semen en we te brengen ook, in
de middeleeuwen, degewoonte, urn iemand
die als moordenaar aangeklaagd, doch niet
overtuigd was, bij de lijkbaar van den vermoorden te brengen. Be on hierbij de wonde
te bloeden, dan werd de aangeklaagde voor
schuldig , doch in het tegenovergestelde
geval, voor onschuldig verklaard.
BAARTs, een ligt gebouwd, met riemen voorzien, hollandsch oorlogsvaartuig, in oude
tijden.
oproermakers.
BABELMANEN, onruststichters,
e welke
BABELSCHE TOREN, eene zilveren medailj,
op de verovering van Rijssel, door Prins
Eu genius in 1708 geslagen werd.
BABICHE, klein, rut hart schoothondje.
BABILLEREN, babiller , fr., babbelen, praten,
kakelen, snappen. Babillard, babbelaar, prater, kakelaar.
BABINEN, russische bruise kattenvellen, welke
totpelterij dienen.
narrengezelschap (in
BABINISCHE REPUBLIEK

BAAR,

Polen).
BABIOLEIN, kinderspeelgoed

• beuzelingen, nes -

terijen.
bantbau, boeboe, bitebaauw, schrikbeeld voor kleine kinderen.
BABOUCHES, soort van muilen, met achterstukken.
die zeer
BABYS, een broeder van Mars as,
slecht de fluit speelde, maarevenwel geloofde
met Apollo een' kampstrijd te kunnen wagen.
de waardigheid, het ambt van
BACCALAUREAA.T
,
eenen baccalaurens. (eigenlijk gelauwerden),
hij,die den eersten trap der doctorate waardigheid bekomen heeft.
BACCHEPAEON , bijnaam van Bacchus , onder
welken hi'j door de Grieken vereerd en als
een man afgebeeld werd.
BACCHIA, puisten in het aangezigt.
BACHANAAL, feest ter eere van Bachus, drinkfeest,
drink-, zuip-partij. Bachanaliseren, zulk een
feest vieren, zuipen, razen en tieren. Bachant.
Bachusvereerder, wijnzuiper, dronken dotleman. Bachantinnen, Thracische wijven,
welke Bachus op zijne to ten vergezelden.
razend , door den
Bachantisch
, dronken,
win.
BACIIA-THANA soort van kostbaren tabak in
Turkije.
BACHA CAPA OGLANI
een gesnedene in het
serail van dengrooten Heer.
BACHIONITEN, zekere oude, wonderlijke wijsgee
BABOU,

BAGA.

ren, die zulk eene verachting van de tijdelike goederen betoonden, dat zij niets meer,
dan eene drinknap wilden bezitten.
BACHIUS, (dichtk.) voet van een korte en twee
tango lettergrepen, als bediening.
BACHMAT Podolischepaarden,
die zulke harde
hoeven hebben dat zij niet noodig hebberi
besla gen te worden.
BACHUS, (fabelk.) degod des wins.
BACILLEN, in de apotheken, al die toebereidingen, welke rond en langwerpig zijn.— Neperiaansche bacillen , neperiaansche staafjes
(iri de rekenk.), van koper, bout of andere
stof, om de bewerkingen van multipliceren
en divideren te verkorten.—Bacilli sexy ehales, dergelijke staafjes, door welker gebruik de multiplicatie en divisie der zestigdeelige breuken gemakkelijk gemaakt worden.
BACKONERS, eene soort van in het Backonijnerwoudgoed gemeste hongaarsche varkens.
BACOT', eene der voornaamste onder de tooveressen der Tanquinezen, welke voorwendt,
door trommelslag, de zielen van afgestorvene kinderen op te roe en en den ouderen
berigt geeft van hunnen toestand.
BACTES, een bijnaam , lien Bacchus van het
geschreeuw bekwam, hetwelk zijne vereerdersplagten te maker.
BACTRIASMUS, een dares der ouden, met wellustige bewegingen.
BACULOMETRIE, staakmeting , wetenschap, orn
door middcl van staken of stokken, hoogten
en afstanden te meten.
BADAI, heidensche volken in de 'Tartaarsche
woestijn, die gezegd worden, de zon in een
stuk rood taken aan te bidden.
BADELLA, zee Bdella.
BADINAGE, fr., kortswijl, vrolijke scherts.
BADINE ,
dun rottingje van bambusriet, tot
vermaak bij het wandelen. Badineren
sehertsen, kortswijlen. Badenirie, kortswijl,
moedwilli ge scherts.
BAEMEN, volgens Ptolomeus , oorspronkelijke
bewoners van Oostenrijk.
BAEOTES, onder dozen naarn werd Venus door
de Sirakuzers vereerd.
BAERBITON, een muzijkinstrument der Ouden,
hetwelk, uit hoofde van deszelfs menigte
snares , ook polychordon beet en door de
dichters dikwijls met de luit en titer verwisseld wordt.
BAETYLEN, steenen of stammers, welke ter ecre
van vcrscheidene Goden , aan de wegen
opgerigt werden.
BAFFETAS, baftas, eene soort van indiaansch,
g
emeenlijk wit, katoen.
BAG, en g., zak, beurs. Gewigt van 300 A 400
pond, in Engeland.
BAGAGE,

hagaadje, zaken die men op reis of in

den oorlog medeneemt.
BAGATELLEN, kleinigheden, benzelingen.
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Piccolo), eene geringe koperen munt te Venetie, 1 1 /2 saldo of 5 denari (omtrent een' cent) -waardig.
BAGNETTEN, tulpen, die ligtelijk ontaarden.
BAGNO , slavengevangenis of kerker bij de
Turken.
BAGos , bewoners der zeekunsten van Guinea.
BAGUETTE, eenegaard, rietje, spitsroede, dun
stokje, laadstok.
BAHUTEN, de kap , die bij een masker , tabaro,
behoort.

13ALO.

naar of evenwigt ; vergelijking der ontvang sten en uit avers in rekeningen. Balancier,
de evenwigtsbalk, om balk (in stoomwerktuigen). Balanceren, het evenwigt houden ;
besluiteloos zijn, weifelen.
BALANTTEN, versteende zeeeikels.
BALASOR, eene Oostindische, uit boomschors
vervaardige stof.
BALCON, fr., balkon, uistek voor een raam in de
hoogte ; ook eerste gallerij in de schouwburgen • desgelijks eene bedekte gallerij aan den
BAJADEREN, baijaderen. Zie bayarden.
achtersteven vangroote schepen.
BAIKALITH, een baikalsteen, (groene, glanzige
BALDACHIN, (van het ital. baldachino, fr, baldaquilt) draag- of troonhemel.
steen van het Baikalmeer in Rusland).
BAJAllO, ital., payasse, fr., hansworst, potsenBALDUR beteekenende de beste, van schittemaker.
rendegedaante, zijnde de derde van de 13
BAILO, de Venetiaansche resident in KonstanGoden uit het Godengeslacht Asen. Zie dit
tinopel.
woord.
BAIN, eene turkschegevangenis, waarin de
BALESTER, balister, eenesoort van handboog, die
Christenslaven opgesloten worden.
waarschijnlijk deszelfs naam van het krijgsBiuocco, ital., pauselijke koperen munt, waarwerktuig, balista, der Romeinen, bekomen
van er 10 eenpaolo uitmaken.
heeft. Hi'j is van ijzer, en dient zoowel tot
BAJOIRE, munten en medailjes ,
op welke twee
het schieten van steenenals kogels.
profielkoppen naast elkander staan •; zoodat BALITISTERE, stof van den steen der wijzen,
de eene slechts een weinig voor de andere
wanneer zij de roode kleur heeft aangenomen.
uitkom t.
BALKREGISTER blaasbalkregis(er, in de orge's
BAJONNET, geweerdolk • bajonnetteren, geweren
het register, hetwelk de blaasbalk opent of
met eene bajonnet voorzien ; van Bajonne,
sluit.
waar zij uitgevonden zijn.
BALLADE , dansgezang, gedicht, tegenwoordig
BAIRAM, beiram, offerfeest bij de Turken ; is
met romance verwisseld.
tweederlei : 1) hetgroote van 3 dagen, BALLAST, onderlast in scheepsbodems •; all wat
terstond na de vasten, in de maand Ramasan;
schepen, die eene voile lading hebben, aan
2) het kleine, van 2 dagen, eenige maanden
zand, steenen, enz. innemen, om in evenwigt
daarna.
te blijve
n.
BAISEMENT, voetkussen van den Paus.
BALLET, ridderdistrikt, waarover een opperste
BAIVA, wordt door de Laplanders als de God
ballif, baljuw, (landvoogd, drost, schout)
van Licht en warmte vereerd.
genoetnd was.
Bsx, of roorkasteel (scheepst.) de verhooging BALLENKRUIS wapenk.) een kruis , aan welks
en het voorste inwendige deel op groote
einden zich ronde ballen bevinden.
schepen, boven het opperste dek, tot aan BALLET, tooneeldans.
den fokkemast.
BALLIsTE, werpgevaarte der oudheid, om groote
BAKHOORD, de linkerzijde van het schip ; de re glasten te slingeren ; van het tat. ballista.
terzijde heet stuurboord.
Batlistiek, werpleer, werpkunde : leer van
BAKGASTEPi, bakvolk, worden, aan boord van
de baan, welkegeworpene ligchamen in de
groote schepen, die matroozen genoemd ,
lucht beschrijven.
welke te zamen (uit eenen bak) eten • ook BALLON, fr., iucht-, windbal.
die hunnenpost op den bak van het schip BALLOT, bal, baal(koopwaren). Ballotage en balhebben.
lotement, keus door balletjes. Ballote, stem
BAKKSEN, (zeew.) hetgeschut met handspaken
of kiesballetje. Balloteren, door stem- of
verschuiven.
kiesballetjes beslissen.
BAL, danspartij. Bal masque, maskerade dans
BALNEUM LACONICUM, zweetbad. Balneotechnie,
balpare, y acht- pronkbal.
kennis der baden.
BALAIS, Ballas, een bleek- of lichtroode robin.
BALON, een lang, maar uit slechts eenen boom
BALA.LA1KA, een muzijkinstrument der Russen,
vervaardigd schip, dat in Siam gebruikt
hetwelk eenige overeenkomst met den doewordt, en op elke zijde 130 roeijers heeft.
delzak heeft, en bijna door alle Russet], die BALORDO, argument in balordo, dotnme, onnoo
zelve het vervaardigen,
bespeeld wordt.
zele sluitrede.
BALANDINA, een kunstige steen van hoogroode
BALOTADE, zekere sprong van het paard, met de
kleur , uit kwikzilver en ijzer vervaardigd.
vierpooten in de hoogte, latende slechts van
BALANITIS, balontsteking, van balanus, eikel,
de achterpooten de hoefijzers zien.
glans, bal. — Balannorrhoea, baldruiper. BALOURD, botterik, domoor. Balourdice, domBALANS, balance, fr., schaal, weegschaal, eveheid, botheid.
KUNSTWB.
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BARB.

balsemmiddel. Balsamiek,balsamique, fr., balsemachtig. Balsameren, bake-

dwang, als eene gemeente op eenen zekeren
molen moet laten malen.
BANNERHEER, baanderheer, een ridder bij de
men.
BALSE, eene soort vangroote vlotten der Zuidoude Duitschers, die Lien weerbare mannen
Amerikanen.
kon leveren, en teen den viand aanvoeren,
BALTAGI, Turksche hofbediende.
waarvoor hi' alsdan eene banier ontving.
BALTISCHE ZEE, de Oostzee, tusschen DuitschBANNISSEMENT, verbanning, verwijzing uit het
land.
land, Denemarken en Zweden.
BANNUS, banni, dus worden de stadhouders en
BAMBOCHE, soort vangroote speelpoppen, marionetten. Bambochades, fr., bambocciadon
gouverneurs in Hongarije, Dalmatie en Slavoniegenoemd.
ital., wonderlijke schilderijen, uit gemeene
en onedele figuren bestaande. P. van Laar, BANQUE, een schip, waarvan men zich bij de
een nederlandsch schilder, die zich door deze
robbenvangst teTerreneuveof Newfoundland
bedient.
manier van schilderen, bijzonderlijk kenmerkte,gaf aanleiding tot deze benaming, BAOBAB, de apen-broodboom.
dewijl hij, nit hoofde zijner ligchamelijke BAPHIA, verwhuizen der Romeinsche keizers,
wanstalligheid, door de Italianen, bamboccio
waarinpurperrood gewerwd wierd.
g
BAPPEMEJUS, baphemejus, een door de tempelenoemd werd.
hceren vereerd beeld, hetwelk alter varier
BAN, heer, stadhouder , een der voornaamste
rijksbeamten in Hongarijen.
die hemel en aardegeschapen heeft, voorBAN, uitsluiting van eenen ketter, of grooten
stellen moest.
BAPTISTERIUM, bij de Romeinen een groot waterzondaar, uit de christelijke kerk.
BANANE, paradijs- of adamsvijg.
bekken, waarin men zwemmen konde • ook
BANAUSIA, baatzuchtig gedrag.
eeneplaats, alwaar in de eerste kerk gedoopt
BA.NCO, ital., bank. Banco-geld, bankgeld.
werd, gelijk that's nog te Florence en Piza,
BANDAGE, fr., heelkundig verband, breukband.
waar het baptisterium naast de Domkerk
Bandagist, breukbandmaker, breukmeester.
staat.
BAQUET, tobbetje •, ook bij het magnetiseren,
BANDE, fr., rot, gezelschap (geringe) tooneelspelers, of kunstenaars.
een vat, waardoor de magnetische vloeistof
BA1NDELIER, bandoulier, bandouliêre, fr., in het
geleid word t.
algemeen, schouderriem, dra g band en BAR, eng., barreau, fr., balie, traliehek, leu, waarmede
de leden
zitp
ninglaatsen
van de
hangriem •, in het bijzonder, degenriem,
sabelriem. En bandouliêre, van den schoudes engelschen parlements ingesloten zijn.
Hiervan pleitzaal, style de barreau, baliestijl.
der hangend.
BANDELLIN, ZOO worden de moorsche havens
BARAGOUIN, koeterwaalsch, brabbeltaal.
BARANGEN, of baranken, velletjes van ongebovan Aracan in Indiegenoemd.
BANDELOTTEN, oorhangers.
rene lammeren. Van het Poolsche barun,
BANDEROLE, fr., scheepswimpel •, ruitervaan,
een lam.
BARAQUE, barak, veldlegerhut.
trompetkwast.
BANDIT, fr., bandiet, een uitgebannene •, wijBARATH, baraz,
de oorkonde, welke de grieksche
ders een landlooper, en eindelijk een sluff
g
eestelijken in de turksche landen van den
moordenaar, straatroover.
keizer bekomen moeten, als zij hun ambt
BANIANEN, zekere Indische heidenen, diegeen
gerust bezitten willen.
Bier dooden, noch deszelis vleesch eten, BARATHRUM, degevangenis, waarin te A thenen
en Rome die even kwamen, die op den flood
dewiji zij aan de zielsverhuizing gelooven.
Banians, eng., Indische kooplieclen.
zaten ; ook een hot met doodelijke lucht.
BANKET, banquet, fr., prachtig gastmaal
BARATTEREN, waren ruilen. Baratto, ital., baratry , eng., ruiliiig van koopwaren, waren(krijgsk.) opgehoogde we achter eerie borstomzetting , ook waar, op tijd gekocht, en
wering ; suikergebak. Banketteren , ital.,
banchettare,
dadelijk onder den inkoopsprijs verkocht •,
brassen, smullen.
BANKGELD, datgeld, hetwelk tot eenen vast edesgelijks onderkruiping bij den zeehandel,
door heimelijk medenemen van verboden
steldenprijs, bij de bank aangenomen wordt.
BANKIER, banquier, fr., wisselaar, geldhandewaren,
plaats hebbende.
BARBAAR, bij de Romeinen een vreemdeling ,
laar ; bankhouder in de hazardspelen.
BANKIST
,
vervolgens een woest mensch, wreedaard.
baq
n uist, fr., kwakzalver.
Barbaarsch, onmenschelijk, wreed, onmatig.
BANKNOOT
, schuldbrief der bank,
welke voor
BALSAMICA,

zekere daarin uitgedrukte somwen geldt.

bankbreuk, onvermogen om zijne
schulden te betalen. Bankroetier, hi'j,die
zinc schulden niet betalen kan.
BANNAAT, k' p' kreits, distrikt in CrOatiC.
BANNARIUM, bannum molendinum , molen-

BANKROET,

Barbarismus, taalfout, strijdigheid met de

regels eener tail.
een langwerpig schietgat in de
muren van oude kasteelen en vestingen •; ook
eerie bruggenschans en een gat, waardoor het
water of kan loo en.

BARBACANE,

BARI.
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BARU.

ringmuur , in oude tijden , het- BARIOLAGE, bontkleurig schildervverk, of ander
bont kladwerk.
zelfde met de hedendaagsche berm en onderBARITONO, (muz.) de hooge bas.
wal. (Faussebraye), dienende tot gracht.
BARBARA, celarent, darii, ferio, enz. Met deze BARK, barque, fr., een kein vaartuig, meest
gebruikt wordende ter vervoering van koopen dergelijke namen la ten de oude schomansgoederen en levensmiddelen.
lastiken de onderscheidene figuren der redeBARKAS, de grootste boot, welke een schip
neerkunde aan te dui den.
medevoert, en bijzonder dient, om het
BARBARESQUE , in Barbarije te hues behoorende.
ander uit te brengen en te ligten.
Barbanje, eene groote landstreek in NoordBARMHARTIGE BROEDERS, mon n i ken met een graauw
Afrika.
ordekleed, en zich bijzonder tot oppassing
BARB ARICA RII, goudstikkers, die met gouddraad,
van zieken verbindende.
figuren, of andere sieraden, op kleederen,
BARNABIETEN, soort van monniken, koorheeren.
dekens of tapijten stikken.
BARB A RINEN , mahomedaansche volkstam in BAR1NABOTI , een spotnaam der arme Venetiaansche edelen •; dewijl eene groote menigte van
Nubie die in scharen naar Kairo komen, om
hen ellendige hutten in het kerspel St. Barzich als knechts aan te bieden. Zij zijn ten
nabas bewoont.
uiterste dom, ruw en arm, maar getrouw.
BARBAROLEXIS , eene nit woorden van vreemde BAROMACROMETRUM, kinderwaag, die tevens de
lento
g van het kind aanduidt.
tales zameng estelde taal.
BARBARPASCHA, de Turksche bediende, die den BAROMETER, luchtweger, weerglas.
BAROMETROGRAPHE, een barometer, die, door
Sultan scheert.
middel van eenen werktuigkundigen toestel,
BARBE, baard, baardvisch • paard uitBarbarije ;
al de veranderingen der lucht, gedurende
halskraag aan vrouwenkapsels.
een jaar, zelf op cen stuk papier aanteekent,
BARBETS, naam der bewoners van verscheidene
en door een uurwerk in beweging gebragt
Piemontesche dales • ook de langbaardige
wordt.
predikers der Waldenzen.
BARBETTE, brits, slag bank • a barbette vuren, BARON, fr., baron, vrijheer, baanderheer. Barones, barones, vrijvrouw. Baronet, in Enover de bank vuren.
geland, een adelijk persoon tusschen baron
BARBIER, baardscheerder.
en ridder. Baronie, vrijheerschap. BaroniBARBONE, eene voormalige kleine zilvermunt
heffen.
ver
seren, in den vrijheerstand
der republiek Lucca.
BARBONNAGE, knorrig, zuur uitzigt van eenen BAROPROMUS, bassist, die eene zware stem Nee t.
BA ROQIJE, schecfrond, (van paarlen) •; zonderouden grommerd.
ling, wonderlijk, grillig, belagchelijk.
BARBOUILLAGE, kladwerk, knoeijerij (in het schrijvan en schilderen) • barbouilleur, knoeijer, BARQUEROLLE, een klein lustvaartuig • eene
kleine Italiaansche bark.
kladschilder. Barbouilleren, kladschilderen,
BARRAGE, bewaring der vaten door dwarshouten
opsmeren, opkletsen.
tegen den bodes •; ook tolgeld, weggeld.
BARCAROLLEN, liederen of gezangen der gondelBARRE, fr., afgezonderde plaats in het midden
voerders in Venetic.
der Fransche rationaleconventie, waar bewelke
BARCHENT, parchent, eene katoenen stn we
schuldigers en aangeklaagden gehoord werop de eene zijde ruw is.
den.
BAR HET een stuk dock, in Ncurenberg teen
BARR ENE, vergelijkingstafel. ,
22, en in Ulm tegen 24 ellen gerekend.
BARDEN, heilige zangers der Batavieren, Galliers, BARRICADE, fr., verschansing, afsluiting. Barricaderen, verschansen, afsluiten. BarricaBritten en Duitschers, welke de daden der
dering, verschansing, afsluiting.
helden bezongen, en de krijgsknechten tot
den strijd aanvuurden. Btu-diet, krijgsge- BA RRIERE, fr., traliehek, slagboom, grensweer,
grensvesting. Barriere-steden, grensvestinzang der Barden, bardenlied.
gen. Barriere-systema, verweerstelsel. BarBARET, mots • doctorale hoed ; vierkante muts
riere-traciaat, grensverdrag.
der kardinaals en Nobili te Venetic. Baretkraam, kraam, waarin hoofddeksels te koop BA RTHOLOMEiRS, een genootschap van wereldlijke geestelijken in Beijeren, die zich met de
zijn • ook kraam met andere behoeften, als :
opkweeking en opvoeding van jonge lieden
stokken, regenschermen, tabakspijpen, enz.
ophouden.
BARICA DE, eene walgracht.
BARIDON , muzijkinstrument met 25 snaren, BARULITEN, Baraliten, aanhangers eener sekte
nit de 1 2e eeuw, naar hunnen stichter Barubijna als een violoncel gemaakt.
lus zoo genoemd, bewerende dat Christus
BARIGELLO , ital., Bari el de kapitein der Sbirgeen werkelijk vleesch en bloed gehad had,
ran in Italie.
en de zielen vroeger dan de wereld geschaBARR, vat, ton.
pen werden, en reeds toes gezondigd hadden.
BARILLE, spaansche soda, spaansch loogzout.
, ital., eene italiaansche olie- en wijn- BARUTSCHE, birutsche, barouche, eerie soort van
BARILLO
rijtuig met twee wielen.
mast of ton van onderscheidene grootte.
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bar cola hardhoorendheid, doofheld. Barylalia, moeijelijke spraak.
BARYPHONIE, zware spraak.
BARYT, zekere zware aarde.
BAS, basso, ital., de laagste, diepste of mansstem, grondstem in de muzijk • desgelijks
het speeltuig, waarop men den bas speelt.
Zie Bassist.
BASALT, zijlsteen, ijzermarmer.
BASAMENT, (bouwk.) voetstuk, grondstuk, voor
heelden of zuilen.
BASANIT, toetssteen.
BASCHI, bediende bij de Turken, die over het
een of ander het opzigt heeft.
BASEREN, gronden, grondvesten, bevestigen.
Basering, vestiging, stichting. Basis, grond,
grondlinie, grondslag , grondvlakte, voet,
voetstuk.
BASILICA, zeker kruid • ook een koninklijk gebouw, groote kerk, zaal met pijlers.
BASILICA, (regtsgel.) libri basilici, verzameling
van keizerlijke, koninklijke wetter' , verordeningen, enz.
BASILICUM, koningskruid.
BASIL1SCUS, bazilisk, koningshagedis, gedrocht„
volgens de verdichtselen, door eene schildP nit een hanenei uitgebroed, de gedaante
van een' haan hebbende, en met zijne oogen
kunnende dooden. Van daar de figuurlijke
uitdrukking, basiliscusoogen.
Basio BASIOGLOSSUS, de tong-grond-spier.
pharyngeus, de tong-grond-slokspier.
BASIS, (bouwk.) zie baseren.
BASQUE, tour de basque , het onderuitschieten
der beenenschertsenderwijzej.
BAS-RELIEF fr., basso-relivo, ital., bassetaille
halfverheven werk inpleister of snijwerk,
alsmede in de schilderkunst. Zie relief.
BASSA, Turksch overheidspersoon.
argento di), ital., is op de Au esBASSA-LEGA
burgsche wissels de must van geringe gehalte, waartoe meer dan een half mark koper
gebruikt is.
BASSANELLI, muzijkinstrumenten uit de vorige
ceuw, met de schahneijen veel overeenkomst
hebbende.
BASSARIDEN, naam der Bachantinnen.
BASSE-LISSE, fr., soort van tapijten, waarin landschappen, enz. levendig gewerkt zijn. Zij
onderscheiden zich van de haute-lisse tapijten, alleen daardoor, dat de ketting bij deze
loodregt op het weefgetouw staat en verwerkt wordt, maar bij de andere, gelijk bij
g
alle andere stoffen, horizontaal lit.
BASSESSE, fr., laagheid, vernedering, onbehoorlijk gedrag.
tenorist ;
BASSE-TAILLE, (DMZ.) tenorstem • ook
desgelijks tenor-viool of tenor-fluit. In de
bouwkunst, eenigzins verheven, of halfverheven werk • ook de wijs en kennis om dusdanig werk to makers.
BASSETE, bassets el een op alle plaatsen ver.
BARYACOLA,

BAT°.

boden leans- of hazards el met kaarten, hetwelk echter onder den naam barbakole, enz.
nog altijd voortgespeeld wordt.
BASSET-FLUlT, de bas-fluit. Bassethoorn, hasboom.
BASSIN, fr., bekken, kom • eene door de natuurgevormde haven.
BASSINADE, fr., hekelrede.
BASSIST, een baszanger. Basso continuo, bassus
generalis, lat., de generale grond- of hoofd•
bas. Basso ripieno„ ital., de voile has.
BASSON, de blaasbas, baspijp, zie fagot.
BASTA ! genoeg, halt ! Het troefaas, of klaveren
aas, in het lombersp,
el enz.
BASTAGGI, bastakki, namen derplaatsen, alwaar
de schepen quarantaine moeten houden.
BASTARDE, het route zeil op de galeijen.
BASTARNEN, het oudste bekende Duitsche yolk,
volgens Strabo en anderen.
BASTANT, fr., deugdelij,
k bekwaam.
BASTAARD, basterd, onecht kind ; ook gemengd
geslacht van plant en dier. Bastaardivissel,
(kooph.), een bloot leenbriefje.
BASTERNE, eendraagzetel, waarin de vrouweu
in vorige tijden door twee muildieren gedragen werden.
BASTIDE, de oude naam der blokhuizen. Ook
een land-of lusthuis.
BASTILLE, fr., eene kleine stadsvest (voor staatsgevangenis), een dwanghof.
BASTION, bolwerk aan eene vesting. Bastioneren,
bebolwerken.
BASTONNADE, fr., het afrossen • stokslagen, op
den bal van den voet, bij de Turken. Bastonneren, met eenen stole slaan of vechten,
afrosseri.
BATAILLE, fr., batalje, de slag, strijd, het gevecht. En ordre de bataille, in slagorde.
Batailleren, slaan, eenen slag leveren. Battalion
,
batalj,
on zeker gedeelte van een
regiment infanterie ; bataillon quarrê, vierkant bataljon, vierhoekige slagorde.
BATARDE, een Weener koets, of wager' • ook
(krijgsk.) een tien voet lane achtponder
desgelijks het grootste zeil op eene galei.
BATATEN, naar aardappelen gelijkende wortelknollen, in Oost-en Westindie.
BATHKOL, hebr., dochter der stem ; openbaringsstem.
BATHSORDE, engelsche ridderorde.
BATHMIS bathmos, eene trapvormige diepte.
BATHRUM, bathrium, eerie bank in de geneeskunde, waarop de lijders, tot herstelling van
verwrikkingen, been- of armbreuken, vastgemaakt worden.
BATIST, kamerdoek(fijnste linnen van Kamerrijk).
BATLANIN, tien manners, die bezoldigd werden,
on' in de Synagoge to gaan, opdat zij net
ledig zoude staan.
BATOGGI, batokken, twee dunne stokken, of
latter', waarmede een misdadiger, in Rus-
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land, somwijlen, tot aan den dood, geslagen BECHES, bechots, kleine schepen, waarvan men
zich te Lyon op de Saonne bedient.
wordt.
reels BECHICA, geneesmiddelen teen het hoesten.
BATON, fr., stole , rotting. Batonneren,
onderschrappen ; ook slaan. Zie bastonneren. BEGS DE CORBIN, fr., lijfgarde des konings van
k van twee honderd edellieden.
Frankrij,
BATRACHIET, vorsch- ofpaddesteen.
gr., de kikvorschen- en BEcaxA, eene Poolsche maat van 62 kan.
BATRACHO-MYOMACHIE
,
BEDA, de algemeene naam van de in het Sansmuizenkrijg,
een gedicht van Ilomerus.
kri tschgeschreven heilige boeken der
BATTARISMUS, het stamelen, stotteren.
Indiers. Zij bevatten Diet alleen de leerBATTEMENT, fr., het zamenslaan der handen en
stellingen van hunne godsdienst, maar ook
voeten, (in het dansen).
aanwijzingen voor de wetenschappen.
BATTEREN, (schermk.) den de en of fleuret,
BEDANG, eene der beide uitleggingen van de
af- of we slaan,
uit de hand slaan.
Beda, welke door den filozoof Beiis Mull
BATTERIE, batterij, een kanonbedding, een
vervaardigd is, en wier aanklevers onder de
geschutmuur, het geschut zelf; voorts, een
Indiers, voor de oudste en regtzinnigste
heiblok • ook het pandeksel aan een geweergehouden worden.
slot • desgelijks eene rij flesschen tot elekBEDDING krijgsk.) eene van aarde opgeworpen
triekeproeven,
batterij ,
voornamelijk echter het van balken
BATTOIR, fr., stamper • ook palet (in het kaartenplanken op dezelve gemaakte leger, om
spel).
de affuiten der kanonnen regt te plaatsen •
BATTOLOGIE, gr., nuttelooze herhaling in eene
ook de onderstegrondlaag eener rivier of
rede, ijdel gesnap.
sluis.
BATTOUTE, battuta, ital., de taktslag, het voorslaan van de maat (toonk.) • de schelslag in BEDEGAR, eene soort van wilde artisjok.
BEDELMONNIKEN, monniken, die van huis tot
de schermkunst.
huis mildegaven inzamelen, dewij1 hunne
BATUALIEN, deplaatsen, waarop bij de Ouden
kloostersgeen bepaald inkomen hebben.
de 'one kampvechters geoefend werden.
BEDLAM, bedlom, gekken- of dolhuis, in EngeBATZEN, duitsche munt, waard in Frankenland
land. Bedlamiet, dolleman, gek.
8 penn., in Zwitserland 11 a 12 1 /2 penn.
BEDUINEN, rondzwervende Arabieren, welke in
BA.VARDAGE, fr., gezwets, snorkerij.
dewoestijn op de Karavanen loeren, om die
BAVAROISE, fr., siroop-thee, thee met siroop de
teplunderen.
capillaire.
dun
BEEFSTEAKS, en
dun gesneden en snel gebraBAVOCHE en bavochure, fr., onzuivere afdruk
den stukken rundvleesch.
van een blad, of eeneplaat, misdruk. BavoBEELZEBUD, hebr., vliegenvorst, opperduivel.
cheren, onzuiver, slecht afdrukken.
krijgsk. en waterb.) eene opwerping
BEER
BAXEN, zie boren.
van hout of steen, in de natte grachten eener
BAYARD, eengaper, dommerik.
vesting of tegen den aandrang van zee-of
BAYARDEN, jonge schoone danseressen en toorivierwater, om het overstroomen te beletneelspeelsters in Indie, die bij de pagoden
ten.
onderhouden worden.
BAYONETTE, zie bajonnet.
BEERENDAALDER eene zilveren munt van het
kanton Bern en de stad St. Gall, ook Patacon
BAZAR, de markt, in Oostersche landen, zijnde
genaamd en omtrent 33 stuivers waard.
eene uit enkel kramen bestaande straat.
BDALSIS, het melken, zuigen.
BEERENORDE eene ridderorde in 1215 door
BDELLA, bloedzuiger.
keizer Frederik II. voor de Zwitsersche edelen
BDELLUS walgelijk , slecht riekend ontuig.
ingesteld , maar met de onafhankelijkheid
van Zwitserland vervallen.
Bdelymia, Bdelyria, zeer walgelijke stank •
de most, die voor
BEER-MOST, (van beer, bel ie de
alles, wat ten uiterste terugstootend is.
BEATE, vrouwe Beate, eene schijnheilige.
hetpersen zelf afdruipt , en waarvan de
BEATIFICATIE, de zaligspreking • het opnemen
beerwijn komt, die voor de bestegehouden
wordt.
door den Paus in het getal der zaligen (minder, dan canonisatie) • elektrieke beatificatie, BEG, een Turksche ambtenaar.
of apotheose, zekere elektrieke proef, waar- BEGHARTEN, Beguarden, aanklevers eener sekte
bij iemand een krans om het hoofd krijgt.
uit 1ite en 13e eeuw, die leerden, dat de
inensch het zoo ver brengen kan, om niet
BEATISMVS, schijnheiligheid.
meer te zondigen. Tot deze sekte behoorden
BEATILLEN, beatilles, allerlei lekkerbeetjes, die
ook vrouwen, Beginen of Begijnen, waarvan
men inpastijen enz. duet.
die gene den naam behouden hebben, die in
BEAU-SEXE, fr., het schoonegeslacht.
kloosters leven zonder de gelofte te doen.
BEAUTE, fr., eene schoonheid, eene uitstekend
BEGLERBEG, een Turksche landvoogd.
schoone vrouw.
BECASSE, houtsnip. Becassine, watersnip.
BEGMA, de uitwerpselen.
BEHEMOT, een reusdier, monster, gedrogt, bijBECHER, eene bazelschegraanmaat, waarvan er
belsche naam van hetgrootste landdier,
64 op een' role gaan.
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(waarschijnlijk de elefant, of mamrnout.)
sacerdotalis, lat., de priesterlijke inzegening.
(scheepst.) met een schip aan de BENEDICTSPENNING , eene voormalige, gewijde
loefzijde van een ander schi0 zoo na voorbij
gouden of zilveren munt in Beijeren, welke
als amulet teen betoovering gedragen werd.
zeilen , dat men den wind van hetzelve
BENEDICTIJNER, een monnik van de orde van St.
opvangt.
BEKRIBBEN, eenen dijk of oever eener rivier
Benedictus.
met eene krib(gevlochten rijswerk) voorzien. BENEDIJEN, zegenen, prijzen, zalig spreken.
BELADDEREN
,
(krijgsk.) ladders aan de muren BENEFICI, noemen de sterrekijkers de planeten
Venus en Jupiter ; dewijI zij volgens hun
ha p en en vastmaken.
BELASTEIN kooph.) bij het boekhouden een post
voor even den menschen veel goeds aanbrengen.
op iemands debet- of schuldzijde brengen.
BENEFICIAAT, beneficiarius, die weldaden ontBELEMNITEN, versteeningen van onbekende zeevangt. Beneficium, lat., benefice, fr., weldieren • pijkstraalsteenen, donderbeitels.
BEL-ESPRIT, fr., een schoonegeest, vernuftig
daad, begunstiging, voorregt; kerkelijk ambt
mensch,
en inkomsten. Bencficium juris, lat., de
BEL-ETAGE, fr., de middelste verdieping der
regtsweldaad, voorregt, b. v. beneficium appellandi, regt tot beroeping op een hooger
huizen.
BELIAL, hebr., deugniet, boos, slecht mensch.
geregtshof, beneficium deliberandi, het regt
BELICHE, de duivel bij de bewoners van Madavan beraad • beneficium cum of sine curd,
g
ascar, aan Wien zijne
vanoffers
hun
het
een kerkelijk ambt, met of zonder werk.
Bcneficcren,
weldoen , gunst betoonen.
beste stukgeven, om hem daarmede tevreBENEFICE, voorstelling, (sehouwb.) de voorstelden te stellen.
BELLEROPHON, een halfgod , die het monster
ling van een stuk,
ten voordeele van eenen
tooneelspeler of eene tooneelspeelster.
CHYMOERA, overwon • maar toen hi' op het
gevleugeld paard Pegasus naar den hemel BENEVOLE, gunstig, toegenegen •; benevole lector, goedgunstige lezer. Benevolent, welwilwilde vliegen, viel hi' er of in eene woe "n
lend, genegen. Benevolentia, lat., benevosterven moest.
alwaar hi'j van honer
g
BELLES-LETTRES, de fraaije letteren, schoone
lentie, welwillendheid, genegenheid, gunst.
BENIGNITEIT, benignitas, lat., goedheid, vrienwetenschappen.
BELLETRIST, een vriend of kenner der fraaije
delijkheid , goedgunstigheid.
letteren. Belletristerij (in verachtelijke be- BENTNAAM, de bijnaam, dice eertijds te Rome
teekenis), de onredelijke neiging tot de fraaije
het Nederlandsche schildergenootschap (dat
letteren, met verwaarloozing van alle andere
zij bent noemden) aan elk van deszelfs leden
zaken. Belletristica, kennis en beoefening
gaf. Van hier in het algemeen bijnaam,
sobriquet .
van fraaije letteren. Belletristisch, wat tot
BE-QUADRAAT, Be-quarrê, Be-quadratura, Bede kennis der fraaije letteren behoort.
BELLONA, de krijgs-, oorlogsgodin.
quadro, (muz.) de vierkante B. Het herroeBELLUGA, russ., de hoop. Bellugasteen, de
Pa of wederherstellingsteeken •; het word t
hoopsteen.
ebruikt, om den toon, die voor de helft
g
BELONOiDES, naaldvormig.
verlaagd of verhoogd is, weder in zijne vorige
plaats te zetten.
BELoNs, in Spanje gebruikelijke groote lam en
BERBER-BACHI , de opperste barbier van den
waarin van 8 tot 12pitten branden.
Turkschen Groot-Sultan.
BELTIREN, heidensche Nomaden, die hunnegrasweiden langs den Ababan, naast de Sajaners BERBERIS, berberis, zuurdoorn.
en Biriussen , hebben, en wel niet talrijk, BERCAN, eene stof van wol engeitenhaar.
BERCANE, een inham.
maar zeergegoed zijn.
BERCEAU, fr., eenprieel, booglommer, boom eBELVEDERE, ital., bellevue, fr., een schoon uitwelf • ook de boo van een gewelf in de
zig,t wachttoren.
gedaante van eenen halven cirkel ; ook eene
BELUTEN, een roofziek yolk op de grenzen van
wieg.
Perzie en Indie.
BERCHAS, of naauwkeuriger Berchath (zegen),
BEMA, hetkoor, waarop in de Grieksche kerken
twee brooders , waarover de Israeliten, bij
het altaar stood.
het breken, den Sabbath inwijden.
BE-MOL, de zachte toon, be-dur, de harde toon.
Bemolliseren, eene muzijknoot met be-mol BEREN1NEN, (krijgsk.) eene vesting derwijze
insluiten, dat al derzelver toegangen of ebeteekenen.
sneden worden.
BENDA, bij de Nee een gewigt , hetwelk
BERGAMEES, bergamische (van de stad Bergamo)
1334 Oud-Hollandsche azen bevat.
BEND'S, bijnaam van Diana bij de Thraciers
muurtapijten of behangsels.
BERGBOOR, een metalen werktuig, waarmede
en Atheners.
openingen in het stee p gemaakt worden, om
bij de scheikundigen en
BENEDICTA VIRIDIS
hetzelve met kruid te vullen en alzoo de
goudmakers) het germen auri, goudzaad.
rotsen te doen springen.
BENEDICTIE, zegening, zegenwensch. Benedictio
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eene herderin •; ook een leuning- BETROKKENE, hij, op wien een wissel getrokken
sloe! met een bankje, om de voeten op te
is, en die, na deszelfs aanneming, acceptant
wordt.
le en.
BEVIJE, fr., verziening, misslag nit vergissing
BERGERIE, fr., herderstuk, herderlijk tafereel,
en als
wordt zoowel van Jansen en schilderij,
of onachtzaamheid, een bok, domme streek.
BEUNHAAS, iemand, die, knecht zijnde, in suite
in de muzijk gebruikt.
BERGHOUTEN
(scheepst.) heeten de zeer dikke
als Baas werkt. In de koopsteden draagt zulk
een dezen naam, die, zondergezworen mabalken, welke op verschillende hoogte aan
kelaar te zij,
de beide buitenzijden van een schip liggen,
n koopen sluit.
en uit hoofde van hunne dikte, buiten alle BEURRE-BLANC, fr., de witte boterpeer. Beurregris, de graauwe boterpeer.
overige zijplanken uitsteken.
BEURS, bourse, fr., eene in Turkije gewone wijs
BERIL, ook benjl, doorschijnend, bleekgroen
edelgesteente •; ook een tooverspiegel. Zie
van rekenen. Eene beurs houdt over het
aquamarin.
algemeen 250 zechinen •; ook in groote
at hetwelk
koopsteden eene . openbare plaals , alwaar
BERINGEN, (waterbouwk.) om eeng,
in eenen dijk gebroken is, eenen nieuwen
de kooplieden, om hunnen handel, zamenkomen.
herstellingsdijk, tot zamenvoeging der beide
BEURSLEEN, leen, dat niet door ridderdiensten,
einden, le en.
BERKOWITZ, een Russischgewigt van 400 rusmaar door de beurs, dat is, door geld, verkregen wordt.
sischeponden.
BEVINDHEBBER, een eerste opzigter of voorstanBERLINE een berlijnsche wagen, ligte koets
voor vierpersonen.
der , inzonderheid dergewezen Oost- en
BERLOQUEN, zie breloquen.
West-Indische Compagnie.
BERME, fr., walrand, walgang, een smalle gang
BEY, stadsbevelhebber in Turkije ; stedehouaan den voet van den wal • desgelijks, in de
der of landvoogd in Egypte.
waterbouwkunde, eene streek lands, welke BEYLA of Bil, de 1 6° godin uit het geslacht
voor of achter eenenwaterdijk onaangeroerd
Asen, dienares van Freya.
blijft, wanneer de aarde tot afschutting van BEZAANSMAST, de achterste kleine mast op een
schip.
den dam uitgestoken wordt.
BEZETTE, pezette, Spaansch blanketsel- of kleurBERNARDIJNERORDE, een tak van de Benedictijlinnen, blanketsellapje.
nerorde, naar St. Bernardgenoemd.
BEZOAR, Bezoarsteen, een grijs- of blaauwachtig
BERNOISE, fr., soort van levendige dans, waarin
gladde bal, welke zich in de maag van eenige
het walsen met eenen taktmatigen tred
afwisselt.
dieren, bijzonder van het geiten- en anti lopengeslacht , uit hares en draden van
BERRACOS, kleine kartouw.
BESASTENE , de metgewelven voorziene voorP lanter) vomit. Men verdeelt ze in Oosterlieden
raadhuizen in Turkij,
e alwaar de koop
sche, Westersche engemeene, waarvan de
te zamen komen om handel te drijven.
eerste voor de bestegehouden wordt. Eertijds
schreef men aan deze zelfstandigheden eene
BESLIS, hardloopers in Turkije, zekere bedienbijzondere geneeskracht toe.
den van de Bassa's en anderen , die snel
Bun°, zie blow°.
kunnen loo err.
BIBACEREN, in scherts,gaarne drinken •; van
BESLYK, eerie Turksche zilveren munt, omtrent
het lat. bibax , een drinker.
een stuiver waard.
BIBALIEN, drink elders fooitjes.
BESOGNE, fr., arheid, werk, bezigheid. BesoBIBLIA, de bijbel, heilige schrift. Biblist, bijbelgneren, arbeiden, werkzaam zijn.
vriend, bijbelkenner. Bibliognosie, boekenBESOIN, fr., behoefte, nood, gebrek.
kennis. Bibliographe, een boekenheschrijver,
BESORCH, eene kleine munt van tin , die in
boekenkenner. Bibliographie , de boekbeOrmusgangbaar is.
schrijving, boekkennis. B ibliologie, leer van
BESSI, eene kleine Venetiaansche munt, waarhet boekwezen • ook verhandeling over de
van er 40 in eene liregaan.
bijbels. Bibliontanie, de boekenzucht. BiBESTEK , het ontwerp en de begrooting der
kosten van eenig te vervaardigen werk •; ook
een liefhebber van boeken, boekenvriend. Bibliotheek boekverzameling ,
de bepaling en aanwijzing op de kaart,
boekerij. Bibliothecarius , hoekbewaarder,
alwaar een stuurman berekent zich met zijn
opzigter eener boekerij.
schip te bevinden.
BIELiourin, versteende boomschorsen.
BESTIALISCH, beestachtig, dierlijk. Bestialiteit,
BICEPHALIUM eengrout potvormig gezwel aan
dierlijkheid, beestachtigheid.
het hoofd, waardoor dit het aanzien van een
BETE, fr., een dom Bier , heest, domkop : ook
dubbelhoofd heeft.
een strafzet in het kaartspel.
BIGATUS (numus), de romeinsche benaming van
BETEL, eene Oostindische, tot het pepergeslacht
behoorendeplant , welke de bewoners der
die zilveren munten, welke op de voorzijde
eengehelmd hoofd met de Roma, op de
warme luchtstreken, als tabak kaauwen.
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keerzijde eenen wagen met twee (Bigae) BIMATER, eene der meestgewone bijnamen van
paarden hebben.
BACHUS , welke een', die twee moeders heeft,
BICETRE, eene staatsgevangenis, nabij Parijs •
beteekent.
tevens een dol- en tuchthuis.
BINOCULAIR—TELESCOOP, een dubbele verrekijker,
Bicimum, (muz.) een tweestemmig toonstuk.
verrekijker met dubbele buizen (voor beide
BICOQUE, fr., open stadje, onhoudbare plaats.
oogen), ook binoculum genoemd.
BIEN PUBLIC, fr., het algemeene welzijn, gemeene
BINOME, binomium, eene tweeledige grootheid
best.
ofgetal • binomium van Newton in de
BIEN VENU, fr., aangenaam, welkom •; ook welAlgebra.
komst, welkomstmaal.
BIODESMUS, de levensband, van bios (gr.) het
BIFURCATIE, de vorkdeeling, tweetandige verlevee. Biodynamie, Biodynamik, de leer van
deeling (der aderen).
de algemeene levenswerkzaamheid. BiolychBIGAMIE, gr., dubbele echt , wanneer de man
nion, levenslicht, levensvlam. Biothanatwee vrouwen, of de vrouw twee mannen
tus, een geweldige dood.
heeft • tweewijverij.
•
BIOGRAPIIE, gr., levensbeschrijver. Biographie,
BIGAR, fr., bout, veelkleurig, gespikkeld. Bilevensbeschrijving. Biographisch, dat tot
garreau, gespikkelde spaansche kers.
eene levensbeschrijving behoort.
BIGOT, bijgeloovig, schijnvroom, femelend •; ook
BIOLOGIE, gr., levensleer, levenskennis.
een schijnvrome, geveinsde, femelaar. Bi- BIQUADRAAT, het dubbel vierkant • de vierde
gotte, bijgeloovige, schijnheilige, femelaarmat van een getal (X4).
ster. Bigotterie, bigottismus, bijgeloovigheid, BIQUETTEREN, fr., met den unster we en ; ook
schijnheiligheid, femelarij, schijiivroomheid.
slechte kleine munt onder degoede men en
MEANDER, eene soort van koopvaardijschip met
BIRIBI, een kansspel, waarbij hij, die de bank
twee masters • ook een klein platgebodemd
houdt, op 70, ten minsten 6 voordeel heeft.
vaartuig.
Rrs, (muz.) lat., tweemaal.
BIJLBRIEF , een wettig getuigschrift, dat de
BISANTER, Byzantijner, eene in de 13e eeuw en
bouwing van een schip goed bevonden is.
latergangbare gouden munt, die het eerst
BIJLIGGEN, (scheepst.) , het schip teen den
in Bisantium of Besancon in Bourgondie
-wind houden, of draaijen, zoo dat het fangg
eslagen werd.
zamergaat.
BiscEsTIE, Beczcestie, heet in Rusland degeldBijou, fr., kostbaarheid, kleinood. Bijouterie,
straf, die remand betalen met, als hij een
kostbaarheid, versiersel, galanteriewaar. Bivoornaampersoon beleedigt of beschimpt,
joutier, galanterieverkooper, opschikverkoowordende de beleediger de lijfeigene des
per.
beleedigden, wanneer de eerste de som niet
BIJWERK, (schilderk.), zie episode.
betalen kan.
BiL, zie Bela.
BISCITAN, eene overdekte marktplaats in KonBILAN, bilance, zie balans.
stantinop,
el welker winkels alles wat een
BILBOQUET, fr., een balvanger, vangstokje ; ook
ruiter tot zijne eigene uitrusting en die van
een opstaander, of eerie figuur, die altijd,
zijn paard noodig heeft, van de duurste en
hoe of men ze werpt, het
hoot •;
bovenhoudt
kostbaarste stofien opleveren.
desgelijks een ligtzinnig mensal.
BISCOTIN, eene soort van klein rood suikerbrood
BILJOEN, billon, fr., slechte munten •; ook zilver
suikerplaatje.
vangering gehalte, tot versmelting geschikt. BISCUIT, fr., beschuit, tweebak; ook de deeg,
BILL, eng., bil, een aan het parlement in Enwaarvanporselein en ander aardewerk gegeland voorgelegd ontwerp, hetwelk door de
maakt wordt, wanneer het in den ovengebeide kamers aangenomen en door den
bakken, maar nog niet verglaasd is.
koning bekrachtigd, tot eene parlementsacte, BISECTIE,
de deeling van eene grootheid in twee
of tot eene wet verklaard wordt ; ook wissel.
g
elijke deelen, b. v. 6 in 3 en 3.
brief; insgelijks sommigewettige geschriften. BISETTE, fr., geringe leant van garen.
BILLARD, fr., biljart; trok- of baltafel ; het balBISON, de bultos,
gebulte buffel.
tafelspel. Billarderen, tweemaal zijn' biljart- BISTI, eerie kleinepersiaansche munt.
bal aanraken • ook dien van zijnen mede- BISTOURI, fr., een insnijdingsmes der heelmeesspeler, bij het stooten, aanroeren. Bille, fr.,
ters.
de bal op het biljart, troktafelbal.
BISZMER POND, eengewigt in Denemarken van
BILLET, fr., biljet, een kort briefje, uitnoodi12pond. Brie derzelve doen eene waag.
gingsbriefje. Billet d'amour, of billet dour, BISTI, eerieperzische langronde munt, omeen minnebriefje. Billeteur, fr., een uitstrecks een' halven stuiver van onsgeld
gever van briefjes, bijzonder voor de inkwarwaardig.
tiering. Bitteteren , met briefjes voorzien, BITUMEN, jodenlijm, zekere lijmachtige bars. Bibijzonder ter inkwartiering.
tumineux , harsig, harsachtig, jodenlijmachBILLION, fr., billioen, duizendmaal duizend miltig.
lioenen.
BIVOUAC, bijwacht, nachtveldwacht (der solda-
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ten) onder den blooten hemel. Bivouaqueren, BLEPHARIS, blepharon, ooglid ; blepharelosis,
in de open lucht wacht houden.
omkeering van een ooglid ; blepharitis, oogBIZA, eene zilveren munt in Pegu ter waarde
lidontsteking : blepharoblernorrhoea, slijmvan omstreeks een' rijksdaalder.
vloeijing der oogleden , oogliddruiping •
BIZARRE, fr., zeldzaam, wonderlijk, eigenzinnig.
blepharoncus, blepharophyma, ooglidgezwel;
Bizarrerie, zonderlingheid, wonderlijkheid.
blepharoplegia , ooglidverlamming ; blepharoptosis, neerzakking der bovenste oogleden;
BIZARRIA (11/uz.), wanneer de kunstenaar van
blepharopyorrhoea, ettervloeijing der oogde eerie toonwijs en melodie op eene andere
overspringt.
leden , bijzonder bij pasgeborenen •; ble,
BIZEBANI, Bizehami
veertig doofstornmen aan
pharospasmus, kramp der oogleden ; blehet hof des Turkschen keizers, die zich alleen
pharoxystunt, ooglidszeer.
doorgebaren doen verstaan.
BLESSERE1N, wonders, kwetsen. Blessuur, wonde,
BLACK-MALI, eene belasting, welke in En elands
kwetsuur.
noordelijke provincien voor de . bescherming BLESTRISMUS, het woelen, de zeer groote origeteen de roovers, opgebragt werd.
rustheid van zware zieken.
BLADGOUD, la feuille d'or, fr., aan dunne blaBLEU-MOURANT, fr., ligtblaauw, bleekblaauw.
dengeslagen goud.
BLIKGOUD, zilverrijk gond, bijzonder hetgene
BLADZILVER, feuille d'argent, fr., aan dunne blauitgesmolten wordt en waarvan het mark
dengeslage n zilver.
9 tot 12 karaat bevat.
BLAESITAS, bet lispelen.
BLIKVUUR
scheepst.) zeker teeken of leus op
BLAESUS, opwaarts gebogen, verborgen, (van de
zee, wanneer men los buskruid op het dek in
tong) belemmerd, lispelend, sissend.
brand steekt ; ook, wanneer men slechts het
BLAFFER, blafferd, zeker register, waarin effeczundkruid laat afbranden.
ten enz, opgeteekend worden.Oulings droeg BurczuvER, het in den smeltoven van lood
gezuiverde zilver.
een klein stuk zilvergeld dezen naam ; ook
beteekent het eene keulsche munt ter waarde BLIJDEN, belegeringswerktuigen in de middelvan 1gulden.
eeuwen, met de balisten der oude RomeiBLAMABEL, fr., lakenswaardig. Blame, laster,
nen overeenkomende; ook wallen, bolwerken,
kwade naam. Blanteren, beschimpen, in
krijgstorens en dergelijk krijgstuig.
BLINDEN, heeten op een root schip, de twee
ecnen kwaden naam brengen.
BLAMUZER, muustersche rekenmunt, ter waarde
zeilen aan de boegspriet, bet eene het bovenvan 5gulden.
en het andere het benedenblind genoemd.
BLANCHE, zoo wordt de weduwedes konings van
BLINDE KLIPPEN, rotsen of klippen, even onder
Frankrijk genoemd, dewijl zij zich, zoodra
water en alzoo niet zigtbaar.
baargernaal gestorven is, in het wit kleedt. BLINDE MUREN, die muren, welke eene openinBLANC-MANGER, Ir., wit eten, witte gelei (van
gen voor vensters of poorten hebben.
room, sulker, hertshoorn, enz.).
BLITUS, Bliteus, een eenvoudig mensch, een sul.
BLA.NCO, in blanco, in blanco laten, wit, of onBLITYRI, de onverstaanbare, niets beduidende
ingevuld laten.
taal van zekeregeneesheeren en halfgeleerBLANQUET, carta bianca, carte blanche, fr., een
den, onzin.
wit (maar onderteekend) volmagtsblad , of BLOEDBAN, bloedgerig,t gerigt over leven en
volmagtspapier.
dO0d,
BLASO1N, fr., blazoen, wapenschild, wapenkunde.
BLOED-DOOP, ZOO veel als marteldood.
Blasonneren ,
wapenkunstigschilderen. BLOED-LAMP, eene tooverlarnp der Adepten,
Blasonnist, een wapenkundige , wapenwelke naar hun voorgeven, uit het bloed
kunstenaar.
van dengenen ,
die er gebruik van wil makers
BLASPHEMIE, Gods- of majesteilslastering, last rvervaardi gd worth.
rede. Blasphemeren, godslasteringen uitbra- BLOEDWEGER, eene kleine kunstschaal, waarmeken • beschirnpen, lasteren, in eenen kwaden
de het bloed bij het aderlaten in water
naam brengen. Blasphemisch, blasphematog
ewogen kan worden.
risch, godslasterlijk.
BLOEMIST, bloemenkweeker.
BLECHROPYRA, eene ligte koorts.
BLOKKADE, bloquade, blocus, fr., blokkering,
BLEMMIJEN, soort van menschen, die hun hoofd
ornsingeling, insluiting van eene vesting.
Blokkeren, bloqueren, omsingelen, insluiten
in de borstdragen ; misgeboorten.
BLEINNA, het slim. Blennentesis, slijmbraking ;
(eene stad enz.)
blennochesia, slijmige stoelgang ; blennodes, BLOND, ligtharig, ligtkleurig. Blonde, zijden
kant.Blondin, ligtharige jongeling.B/ondine,
blennodeus, blennodius, slijmaardig • blenliglharig meisje.
nopsysis , slijmuitwerping ; blennorrhagia,
blennorrhoea , slijmvloed ; blennothorax, BLUSSE, wordt aan de Oostzee een lichttoren of
baakgenoemd.
ophooping van slim in de longen en
brochnien, de slijmborst •; blennuria, water- BLUZGER, eerie zeer oude zilveren munt in Granbunderland.
lozing met slim.
8
KUNSTWB.

BOLL.

— 58 —

BONI-I.

eenegroote bloedige buil of puist.
werk, over het !even en de daden der herli n en vervolgd hebben.
de mond der hel, eene elektrieke luchtverheveling,
die zich des nachts BOLONESCHE FLESSCHEN, zekere kleine dikke flesin de omstreken van Bologne dikwijls verschen of kolven, door Paus Baldus uitgevontoont, in eene rondegedaante over afgronden, en allereerst te Bologne op eene eigene
den zweeft, waarin de reizigers, die dit
wijze vervaardigd • waardoor zij de zonderverschijnsel volgen, menigmalen nederstorlinge eigenschap bezitten, dat zij van buiten
ten.
eenen sterken slag verdragen kunnen, maar
BODEMERIJ, leening, die men op een schip of
van binnengemakkclijk beschadigd worden.
deszelfs lading doet,
op voorwaarde van BOLOGNIMI, eene Romeinsche munt, waarvan er
80 eene scudi uitmaken.
eenen hoogen interest, ingeval het de reis gelukkig volbrengt maar van het geheele ver- BOLPONZE, eenperzische drank , uit water,
lies der vordering, in het tegengestelde gewijn, citroensap, suiker en kruiderijen bestaande.
val. De schriftelijke verzekeringen daaromtrent worden bodemerUbrieren genoemd, en BoLus, eene delfstof, welke metgele, roode, en
bruine verve, dikwijls met zwarte dendriten
bodemerist, hij, die op dusdanige wijze voorschiet.
voorzien, in verscheidene oorden van BobeBOEGSEREN, een zeilend schip met roeischepen
men, Silezie enz.gevonden,en onder andere
totpijpenkoppen gebruikt wordt.
voorttrekken, voortslepen.
een scheefliggend rond bout, Bom, een ijzeren, holle, met kruid gevulde
BOEGSPRIET
hetwelk over de boeg of het voorste kromme
kogel, welke, nadat hi' uit den mortier geworpen is, vaneen berst.
gedeelte eens schips uitsteekt.
Bouscheepsw.) een blok, of eene ton, die op BOMASCHKI, zoo heeten in Rusland de kleine
het water drijft, en de plaats aanwijst, waar
bankassignatien, van een tot ties roebels.
Het woord beteekent eigenlijk papiergeld.
het ariker lit.
g
BOMBARDE krijgsk.) steengeschut (toonk.), het
BOEIJER, een in de Nederlandengebruikelijk
sterkste bromwerk in orgels. Bombanlement,
snelzeilend vaartuig.
BOELIJNEN, eenvoudige touwen, welke aan elke
fr. ,het bommenwerpen ,
beschieten van eene
plaats. Bombarderen, met bommen en gloeizijde van de razeilen vastgemaakt zijn, en
dienen, om de zeilen stip' bijden wind te
jende kogels werpen, of beschieten. Bonabardier, een bommenwerper, kanonnier.
houden, opdat zij dien van ter zijde des te
BOMBARJON-SIGGEAR, de schatmeester des keizers
beter zouden kunnen opvangen.
van Marokko.
BOEUF A LA MODE, fr, ,
gesmoord rundvleesch.
BOMBAST, opgeblazene en hoogdravende stijl,
BOGOMILEN, ook 1VIessalianen, Martionisten, Enthusiasten g
enoemd, waren in de 12 e eeuw
gezwollenheid in het spreken en schrijven.
scheurmakers in het Oosten, die de drieeen- BOMBAZYN, bombasin, fr., voerstof, die op beide
ziklen‘ ruw is.
heid loochenden, God eene menschelijke
gedaante, en den boozen engelen de schep- BOMBE A LA SARDANAPALE, eene soort van kostping der wereld toeschreven.
baargeregt op de tafels van aanzienlijken.
BOMBUS, (geneesk.) de oorsuizing.
BOHEEMSCHE BROEDERS, aanhangers eener sekte,
die de leer van Husz volgden , en zich uit BOMPERNIKKEL, pompernikkel, het in WestphaBohemen in andere landen verspreidden. Delengewone brood , hetwelk zeer hard gebakwijl er zich ook velen van hen in Moravie
ken, en naar anderelanden, alseene lekkernij,
vervoerd wordt.
bevonden, worden zij ook Moravische broeBON, fr., goed, wel • ook een schriftelijk beders genoemd.
BOHLE, bole, in Sleswijk eene landhoeve.
wijs, dat iets goed en geldend is • aanwijzing
op lets. Bonne, onderwijzeres en opvoedster
BOHN, eene silesische munt, waarvan er 50
van kinderen.
eenen daalder doen.
BOJAAR, voornaam heer, raadsheer, hofbedienBONA, lat., goederen, vermogen. in bonis zijn,
welgegoed zijn. Bonis cederen, uit zijn goed
de en magnaat, in Rusland.
BOISEAU, fr., een schepel.
gaan, hetzelve aan zijne schuldeischers afBOIS-TOUT, fr., drinkglas zonder voet , hetwelk
staan.
men uitdrinken moet, wanneer men het BONA FIDE, lat., tergoeder trouw.
BONASIANEN, eerie sekte uit de 14e eeuw, leeingeschonken aanneemt.
BOKAAL, een groote, hooge drinkbeker met een
rende, dat Christus slechts Gods aangenomen
Zoon was.
deksel • dekselbeker, dekselglas.
BOKSDAALDER, eene zilveren munt van het kanBONAVOGLIA, ital., een vrijwillige galeiknecht,
ton Schafhausen, ter waarde van omtrent
loonroeijer.
een' rijksdaalder.
BONBON, fr., suikergoed. Bonbonneire, een
BOLLANDISTEN, die Jesuiten te Antwerpen, die
suikergoeddoosje, ook eene vrouwenmuts.
het door Pater Rosweld ontworpen en door BONNE GRACE,
fr., goed aanzien.
den Jesuit Bollandus begonnen omslagtige BONHEUR, fr., geluk, welvaart; d la bonne heure,
BOA,

BOCCA D ' INFERNO,
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tergoeder uur •; ook goed! in Gods naam !
eengoed, goedhartig mensch.
Bonhommie, fr. goedhartigheid.
BON—JOUR .1 fr., goeden dag, goeden morgen !
BON—MOT, fr., schoon, vernuftig, geestig gezegde.
BONNE fr., zie op bon.
BONNET, fr., muts, kap, (krijgsk.) voorlaag bij
verschansingen. Bonnetade, het hoed aloemen, met diepe buioingen.
BON SENS, fr., natuurlir,
k gezond verstand.
BON TON, fr., goede loon, gedrag, spreekmanier
van welopgevoede en beschaafde menschen.
BONUS EVENTUS, een der twaalf Romeinsche goden, die beschermersvan den landbouw en
de landbouwers waren. Hi' hield in de regterhand eenen schotelen in de linkerhand
eene koornaar.
BON VIVA1NT, fr., bonvivant, een vrolijke, lustige
broeder, vrolijke bol.
.
BONZEN, benaming der heidensche priesters in
Oost-Indie, China en Japan.
Boo, kleine, in Oost-India gebruikelijke sehepen.
Boor, een klein open vaartuig, dat door riemen
bestuurdwordt. Bootsman, bootsmansmaat.
BOOTES, ook Arktophylax genoemd. Een sterrebeeld in het noordelijke halfrond achter den
grooten beer. De eerste ster van dit sterrebeeld heel Arktur.
BOQUELLE, B o ell noemt het gemeene yolk in
Egypte de hollandsche leeuwendaalders.
BORAX, eengraauw-geel of roes- it gekleurd
zout, hetwelk in Perzie, Thibet,
China en
Pototi in Zuid-Amerikagevonden worth.
BORBORISMUS, Borboryginus, het geraas en rommelen der darmen, uit slechte spijsvertering
enz. ontstaande.
BORBORISTEN, eene sekte , welke de leerder
Gnostiken volgde, en aan geen at to oordeel
geloofde.
BORBORUS, darmvuil.
BORDEEL, een hoerhuis.
BORDEREAU, fr., een muntsoortbriefje, briefje,
waarop de sommen eener rekening uitgedrukt zijn • ook uittreksel uit een rekeningsbock.
BORDINGS, zoo he ten in de oostzee, kleine
platte vaartuigen, antlers ligters genoemd.
BORDURE, fr., all e loof-, snij- en pleisterwerk
aangebouwen en zuilen, list eens spiegels,
sieraad eener dreef of allee.
BOREAAL, noordelijk, van boreas, de noordenwind.
BORNEREN, borner, fr., begrenzen, beperken ;
geborneerd, beperkt ; kortzigtig, onnoozel.
BORRELISTEN, sekte,
wier naam
in ontleend is van
Adam Borrel, waarvan de aanhangers geene
sacramenten ,,
eene openbare eeredienst
en, met betrekking tot den bijbel, geene
menschelijke uitlegging dulden.
BORSTWERING , de verhooging op de muren
wallen en batterijen , welke tot aan de Borst
reikt.
BONHOMME, fr.,

130UF.

en to eene zee-en to bij
Konstantinopel.
BOSQUET, fr., een boschje, lust-of kunstboschje.
BOSSE, fr., eene buil, een bogchel •; vlak verheven beeldwerk, boetseerwerk, of bas-relief.
Bosselage, gedreven werk (op zilver en goud).
Bosseleren, boetseren in pleister of kalk, gedreven werk maken. Bossen, (sculpture de
guelleux), gedrogtelijke gezigten, die tot
sieraad bij de waterwerken gebruikt worden.
BOSTANGIS, arbeiders in de tuinen des sultans.
Bostangi-bassa, oppertoezigter over de tuiniers, in Turkije.
BOSZAN, Boza, een drank der Turken, van in
het watergekookte hirren.
BOSTELEN, zijn in Zweden zulke goederen, die
den soldaten of officieren en beambten ter
woning aangewezen worden.
BOSTON of BOSTONSPEL, een kaartspel, naar het
whistgelijkende. Het wordt door , 4 personen
gespeeld, maar ook met 3 personen (triBOSPHORUS, bosporus,

boston).
(botanica), de plant- of kruidkunde,
plantenleer. Botanist, een planten- of gewassenkenner. Botanisch, plantkundig, de
plantkunde betreffende. Botaniseren, kruiden, planten zoeken. Botanographie de
plantbeschrijving. Botanologie, de plantkennis. Botanomantie, de waarzegging uit de

BOTANIE,

lanten.
P

baai aan de Zuidoostkust van
nieuw Holland in Australie, door Cook, in
1770, ontdekt.
BOTHRION, eigenlijk eene kleine groef ; van daar
een hoorn-huidgezwel, ook eene tandholte.
BOTRYS, de druif. Botryites, druifvormig. Botryum, druifoog.
BOTTA, een italiaansche wijnmaat.
BOTTELEN, aftappen in flesschen, van bottle,
en g., eene flesch. Bottelier,(scheepst.) schaftmeester.
BOTTELEREN, botteler, fr., in bundels bin en
BOUCANIERS, inwoners der antillische eilanden,
inenscheneters, ook zekere in degeschiedenis
bekende zeeroovers (flibustiers), welke in de
17de eeuw den Spanjaarden veal nadeel
toebragten.
BOUCHE, fr., de mond. Pour la bonne bouche,
om hetgehemelte to streelen.
BOUCHE—TROD, op het fransche tooneel een plaatsvuller of zulk eene rol , die slechts in episodengespeeld wordt, en door een slecht tooneelspeler bezet kan worden.
BOUCANIER, een wilde, in deWest-Indie, die
zich met de jagt bezig houdt.
BOUDOIR, fr., eigenlijk een pruilhoek •; ook een
klein kamertje, alwaar men ongestoord nadenken of zich vermaken wil.
BOUFFANTE, cenpofkleed (der dames.)
BOUFFETTE, kleine kwast of strik van lint.
BOUFFON, fr., potsen- of grappenmaker, hangworst, hofnar • ook kluchtig, grappig., BoutBOTANYBAAI,
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foneren, potsen, kluchten of grappen maken.
Bouffoneries, potsen, kluchten, grappen.

fr., eerie waskaars, een waslicht • ook
(geneesk.) een wassen katheter.
BOUGRE, een franche scheldnaam, slechte kerel,
schandelijk mensch.
BOUILLE, fr., teeken, door de fransche tolbedienden op vreemde wollen stoffen gedrukt.
BOUILLON, fr., vleeschnat, krachtig aftreksel
van vleesch • ook boordsel aan kleederen.
BoitIlons, zamengerolde zilver- of gouddraden.
BOULEVARD, fr., bolwerk, hooge wal • ook eene
bekende aangename wandelplaats in Paris.
BOULEYERSEMENT, fr.,omstooting,omverwerping.
omverwerpen, het onderste
Bouleverseren
,
boven keeren.
Herculus, als osseneter.
BOUPAAGUS,
BOUPHTHALMIA, Boupthalmos, ossenoog.
, fr. ,
een bloeruiker.
BOUQUET
m
BOUQUINEUR, Bouquinier, die gaarne oude en
onbruikbare boeken koopt. Bouquinist, die
met zulke boeken handelt, of alleen slechte,
verouderde boeken verzamelt.
BOURDALOUE, hoedriem.
BOURDON, de diepste bassnaar •; ook de bas in
eenen doedelzak, en de diepste baspijp in
een or el.
noemde men in de 17 e eeuw
,
BOURIGNONISTEN
de vereerders van Antoinette de Bourignon,
en in het algemeen alle vrienden van quietismus , buitengewone openbaringen en het
duizendjarig rijk.
BOURREE, een oude fransche boerendans.
BOUSSOLE, een werktuig met een kompas, waarvan men zich bij het veldmeten bedient.
BOUTADE, fr., snelle, wonderlijke inval, vreemde
kuur ofgril, eigenzinnigheid •; phantasie, in
de muzijk.
BOUTE SELLE, fr., (krijgsk.) het teeken om op te
zitten, (door de ruitertrompet).
BOUTONOMANCIE, knoopwaarzeggerij • wanneer
men, bij een te nemen besluit, door telling
der knoopen aan den rok, eerst het ja of
neen zoekt te be glen.
BouTs-Runts, fr., opgegevene eindrijmen •; ook
het gedicht dat met die eindrijmen vervaardi ed is.
BOUWMATERIALEN, zie materialen.
BOVINATIE, osachtigheid, schoftachtigheid.
B owL, drinkingressel, eng., een drinkbeker ,
kop, kom (voor punch). BOXEN, eng., het vuistvechten. Boxer, een
vuistvechter,
BOYAU, eenegracht, die, met eene borstwering
voorzien, van de eene loopgraaf tot de andere
getrokken wordt, om bedekt van de eene
naar de andere te kunnen komen • ook de
tak eener loopgraaf, eener sappe of parallel.
BOZA, turksch bier.
BOUGH,

BRABANDSCHE GOUDEN BULLE,

gouden privilegie,

vrijheidsbrief, dien keizerKarel IV., te Keu-

BRAN.

len in 1349 aan hertog Jan III., voor Braband en zijne andere landen verleende.
BRABANDSCHE SCHOOL, Zie

Vlaamsche school.

eene len te- of ellemaat in Italie.
BRACCIO
,
brazzo, eene wat grootere viool dan de
violine, welke bij de snaarinstrumenten alt
en tenor maakt.
BRACELETTEN, fr., armbanden.
BRACHITEN
,
waren in de 3 e eeuw eene sekte der
Gnostiken.
BRACHMANEN, indiaansche wijsgeeren , Gymnosophisten genoemd, welke de natuur hestudeerden, en aan de zielsverhuizing geloofden.
BRACHYGRAPHIE, gr., het snel schrijven, schrijven
met verkortingen. Zie Stenographie, TachyBRACCI,

grapie.

gr., gebrekkig , onvolkomen,.van verzen, die de behoorlijke voeten
of lettergrepen missen.
BRACHYLOGIE, gr., de kunst van kort te spreken.
Brachyloog, die zijn gevoelen beknopt ult.drukt.
BRACHYPOTA, brachypotus, die (vveinig en) met
korte teugen drinkt, zoo als menige termachtige.
BRACHYPTERA, gr., kortvliegers, kortvleugelige
insecten. Zie Makropherisch.
BRACHYSCII, kortschaduwigen, bewoners der
heete aardstreken, alwaar de zon zoo loodregt schij,
nt dat zijerpen
de voorw slechts
korte schaduw doet werpen.
BRACTEATEN, blik- of rolmunten, oude duitsche
munten, op de eene zijde hol en op de andere
butgestempeld.
BRA DYPEPSIE, gr., bezwaarlijke spijsvertering.
BRADYSPERMATISMUS , langzame en mocijelijke
zaadlozing.
BRADYSURIA, zwaarmoedig, langzaam.
BRAGA, eenegodheid der oude noordsche volken, die over de wijsheid, welsprekendheid,
dichtkunst en muzijk gesteld was. Dezelve
word afgebeeld als een zeer schoon mansersoon, met eene harp, telyn,,
p
geheeten
g
elijk Apollo bij de Grieken en Romeinen.
BRAMARBAS, grootspreker, opsnijder , praler.
Bramarbaseren, pralen, opsnijden, dreigen,
zonder moed te hebben.
BRAMINEN, heidensche priesters, vereerders of
aanbidders des indischengods Brama.
BRAMSTENG, (zeew.) eene kleine spitstoeloopende
mast, welke boven op den rooters en op den
fokkemastgeplaatst wordt. Bramstengzeil.
BRANCHE
, fr.,
tak, zij linie, familietak.
BRA.NCHOTOMIE, opening der luchtpijp.
BRANCHUS, opgeruimdheid, vrolijkheid.
BRANCOS, dus heet, in Hamburg en elders, portugeesche poedersuiker.
BRANDER, een oud en lit
g
schip met brandbare
stoffengevuld, om de vijandelijke schepen in
brand te steken.
BRANDZILYER, fijn, in het vuur gezuiverd zilver.
BRACHYKATALEPTISCH,

BRIC.
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maar door eenen omweg, en bij toeval.
breken dergolven over ondiepBricoleren, (in het biljartspel) op den band
ten of aan het strand.
spelen, en door den terugstoot, den bal
BRANDPIQUET, brandwacht , eene afdeeling
rakers. Wijders omwegen gebruiken en
krijgsvolk, belast, orn bij brand de orde to
bedriegen.
handhaven • ook een schip, dat op eenigen
BRIGADE, fr., eenegroote legerafdeeling, over
afstand van de vloot de wacht houdt.
BRASSEN
,
welke een brigadiergeneraal het bevel voert.
(scheepst.)
touwen aan de einden
der ste p en om die naar den wind to BRIGAND, fr., een roover.
draaijen. Brassen, de zeilen, door middel BRIGANTIJN, een klein lit oorlogschip met zeilen, en 12 tot 15 roeijers • snelzeilend vaarder brassen wenden de zeilen brassen,
optrekken.
tuig, roolschip.
BRATHITE, steen, welke een' tak van den zwaBRIK, zeker oorlogsvaartuig.
BR1LLANT, fr., briljant, een glanssteen, glansvelboom voorstelt.
BRATSCHE, viola da braccio, eene arm- of altdiamant • ook glinsterend, schitterend. Britviool. Bratschist, een die dezelve speelt.
leren
,
briljer
en, glinsteren, schitteren.
BRAVADE, fr.,grootspreking, trotsbieding. BraBRIQUET, fr., een vuurstaal.
veren, trotseren, bespotten.
BiusA, sp., oostewind. Brise, fr., elke teen
BRAVO, ital., braaf, treffelijk, wakker • een
den stroom waaijende wind.
bravo
,
een dapp ere • een huurmoordenaar BRISSOTIN, Brissottjn, een aanhanger der partij
in Italie.Bravissimo zeer braaf, voortreffevan Brissot, berucht in de fransche omwenlijk. Bravoure, dapperheid, onverschrokteling. Van bier brissotineren, beurzen snijkenheid. Bravour- aria, rneesterlijk gezang.
den, zakkenrollen.
BREDI-BREDA, een verward gesnap rnengelmoes.
BRITS, de houten legerstede in wachtkamers of
wachthuizen enz.
BREEDTE (AARDRIJKSKUNDIGE of GEOGRAPHISCHE) de
afstand eenerplaats op de aarde van den BRIzo, eene Godin op het eiland Delos, welke
toekomstige din en door droomen to kennen
evennachtscirkel (aequator) zuid- en noordgaf.
waarts. De breedte eener ster is derzelver
BRIZOMANTIN, droomwaarzeggerij.
afstand van de ecliptica.
BROC, eene wijnmaat in Frankrijk, die twee
BREGMA, het middelhoofd, de kruin.
p
BRELOQUEN, of berloquen, kleinigheden, die
inten bevat.
BROCANTEUR, fr., een kunstkooper, een handemen aan een zakuurwerksketting ha p t.
BRENTA, eene italiaansche wijnmaat.
laar in schilderijen en andere kunstwerken.
BROCARDICUM, of brocardium, (regtsgel.) korte
BREPHOS, eenpasgeboren dier of kind.
leerspreuk, algemeene regtsregel (naar den
BREPHOTROPIUM, het vondelingshuis.
BRES, fr., (brêche)
beroemden regtsgeleerden Brocardus.)
muur- of to nip
BROCART, of brocat, fr., broccato, ital., gouden
BRETELLES„ fr., draagbanden, broekbanden (om
of zilveren stof, gebloemde zijden stof. Brode broek op to houden).
,
catel
BREVE, een pauselijk schrijven (aan opperheenaar zulk goed zweemende stof van
re p , vorsten en staten). Brevet, een genadeboomwol engrove zijde.
brief, benoemingsschrijven, zie patent, BROCHEREN, innaaijen (van boeken). Ook blocdiploma.
men, enz. met levendige kleuren, in zijden
en wollen stollen weven. Brochure, een
BREVIARIUM, lat., brêviaire, fr., het gebeden- of
vlugtig geschrift, een blaauwboekje.
kerkboek der roomschegeestelijken • ook
BRocou, eene italiaansche koolsoort, aspersiegedenkboek.
kool.
BREVIATOREN, eertijds de keizerlijke hofbeambten , die de rescripten vervaardigden en BRODEQUINS, eene soort van halve laarsjes • ook
inleverden.
tooneellaarsjes met hooge hakken • desgelijks spaansche laarzen, zekere soort van
BREVILOQUA SUBSTITUTIO
,
wanneer verscheidene
pijniging.
erfgenamen aan elkander gesubstitueerd
worden. Sterft nu de eerstgenoemde voor BRODERIE, fr., borduursel.
den erflater, zoo vervalt de nalatenschap op BROFFO, dus noemen de inwoners van Guinea
den oversten, of schout, van eene stall, of
den anderen.
van een dorp.
BREVI MANU, lat., kort en goed, zonder omstanBROGLIO, deplaats, waar de nobili in Venetien
digheden.
plegen to vergaderen.
BREVIS
,
(muz.) eene in koren en aan het einde
de , spijzenleer, leer der
van een stukgebruikelijke noot, welke twee BROMATOLOGIE, gr. ,
levensmiddelen. Bromatologisch, die leer
geheele maten duurt.
betreffende, voedselkundig.
BRIAREUS, naam van eenen reus met vijftig
ligchamen en honderd handen ook fig. BRONCHOTOMIE, luchtpijpsnijding, eene heelkundige bewerking , ook Laryngotomie
iemand, die alles zamenschraapt.
genoemd. Bronchus, de luchtpijp, bronchia,
BRICOLE, fr., de terugkaatsing, terugstuiting,
de luchtpijptakken; bronchictis, ontsteking
terugspringing; par bricole, niet regtuit,

BRANDING, het
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eertijds op menige plaatsen, in stele van
der luchtpijptakken • bronchocele, de luchtontbijt, genuttigd werd.
pijpbreuk •; bronchotomus, een bronchotoom
BUCCINITEN , trompet- of bazuinslakken, verwerktuig der bronchotomie.
steende kronkelslakken.
BRONTOLOGIE, gr., de Bottler-of onweerkunde.
Bronthophobie, de vrees voor den donder, BUCE, eene overdekking van hout of lood, waardoor lucht in de mijnen gebragt kan worof het onweder.
den.
BRONS, erts, men se van koper en messing,
klokspijs, klokmetaal, gieterts. Bronsen, BUCENTAUR, bucentoro, het groote en prachtige
schip . waarvan de voorrnalige Do en van
overertsen, b. v. een pleisterkop met eene
Venetien zich bedienden, wanneer zij, op hekoperkleur overdekken.
melvaartsdag, met de zee trouwden.
BRONZINO, eene soort van marmer, dat eenen
klank van zich geeft, wanneer men Bantle- BUCEPHALUS, bukephalos, het paard van Alexander den Grooten.
gen slant • men maakt er vazen van.
BROUETTE, roulette, vinaigrette, een in Frank- BUCOLISCHE GEDICHTEN, bucoliques, fr., bucolica,
lat., herdersgedichten, herderszangen.
door
rijk gebruikelijke slechte wagen, we
bullet
budjet, de begrooting der jaareen' mensch getrokken wordt, en welks kast BUDGET, en
lijksche uitgaven •; staatskasberekening ; overnaar eenen draagstoel gelijkt.
zit der benoodigde gelden.
BROUHAHA, vreugdegeroep van eene verzamelde
BUEN RETIRO, koninklijk lusthof bij Madrid,
menigte yolks.
door koning Philippus IV. gebouwd en met
BROUILLAMENI, verwarring. Brouillement, en
eene porseleinfabrijk en openbaren tuin
brouillerie, verwarring, oneenigheid, tweevoorzien.
Bra t. Brouilleren, oneenig worden of maBUFFANTE, zie bouffant e.
ken, van elkander gaan, twisten.
BRUILLON, fr., het eerste ontwerp, kladpapier, BUFFET, fr., tafelkas, schenktafel, aanrigttafel.
BUFONITEN, schildpaddensteenen, grijsbruin van
kladboek.
kleur, met roode vlekken.
BROWNIAAN, een aanhanger van Brown's (een'
engelschen geneesheer) , prikkelingsleer, BULIMIE, gr., de geeuwhonger, vreetziekte.
BuL, bulla, lat., bulle : aurea bulls, de gouden
Welke Brownianismus genoernd worth.
bul, eerie Duitsche rijkswet van 1356, onder
BRUMAIRE, fr., de rijp- of nevelrnaand, in de
Keizer Karel IV. Ook een op perkament
fransche republiekeinsche jaartelling, van
geschreven bewijs, dat men de doctorate
22 October tot 20 November.
waardigheid verkregen heeft.
BRUMMER, eene poolsche count omtrent zoo als
But,„ de achtste maand in het jaar der Joden,
bij ons de centers.
29 dagen en met onzen October
hebben
BRUNET, fr.,bruinachtig, bruin- of donkerharig.
en November invallende.
Brunette, eene bruin- of donkerharige
vrouw • ook eene vesting in Piemont. Bru- BULBUS , ronde uijen en wat naar dezelve
zweemt.
neren, bruineren, bij metaalwerk, polijsten,
BuLL, John Bull, het verpersoonlijkte nationaal
glanzig maken.
karakter der Engelschen; ook een mensch
BRUSQUE, brusquement, fr., barsch, haastig,
van onbeschaafde zeden.
iemand
,
trotsch, hevig, grof. Brusqueren
met groote minachting bejegenen, toesnaau- BULLATI DOCTORES, bullen-doctoren •; zulke, die
op geene hoogeschool geexamineerd worwen. B rusquerie, barsche, grove Behan
den, maar de doctorale waardigheid van
deling.
eenen keizerlijken paltsgraafgekocht hebben.
BRUTA FULMINA, woorden zonder kracht. Bruta
BULLE of KIELLIGTER, eene prawn, of van voren
fortuna, het blinde geluk.
en van achteren, van boven en beneden
BRUTAAL, onredelijk, dierlijk, beestachtig, onplat schip, met eenen mast en zonder
beschaamd. Brutaliteit. onbeschaafdheid,
zeilen, waarvan men zich bij het herstellen
beestachtigheld. B rutaliseren, beestachtig
van andere schepen bedient •; ook een vaarhandelen, onwellevend, slecht behandelen.
tuig, op de Wezer in gebruik, 60 tot 70
BRUTO, (kooph.) gewigt der waren met den omvoet lang en 5 1 /2 breed.
slag. Het tegendeel is netto.
BULLETIN, fr., dagberigt.
BRYGMA, gr., (geneesk.) het tandenklappen.
BRYTUM, brytus, eerie Bret Dort uit (gekiemde) BULLION, eng., ongemunt gond en zilver •; staafgoud, staafzilver.
gerst.
BUABIN, een afgod, dien de Tonquinezen bij BUMICILEN, mahommedaansche monniken in
Afrika, we voor toovenaars gehouden worhet bouwen van huizen aanroepen.
den.
BUBERTE, eene lank kist, waarin zich een
rooster bevindt, opwelken de pijnappels in BUPHAGUS, zie Bouphagus.
de zon gelegd worden, ten einde het uitval- BUPI1NA, de geeuwhonger.
Maluku, schrijftafel, schrijfkas, schrijfkamer,
le nde zaad op to zamelen.
het vet role voor de ambtswerkzaamheden.
BUBO, liesbuil. Bubonocele, liesbreuk.
•; de
Bureaucratie, de ambtenheerschappij
BUCCRATON, eene in wijn gedoopte beet, welke

—
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groote invloed des kabinets op de regering.
heette voor dezen het regtsgebied in
een' burgt, stad of omtrek.
BURGGRAAF, eertijds degene, die door den
bezitter van eenen, met hooge regten voorzierien, burgt tot hoofdman in denzelven
benoemd werd.
BURGHELLI , kleine Venetiaansche lustschepen in
het midden niet eene schoone zaal voorzien.
BURGSASSEN, zij, die onder het regtsgebied van
eenera burgt leven. — Vrije burgsassen, de
bezitters van eenen burgt.
BURIA eei wind, die in de Ukraine somtijds
zoo sterk uit het Oosten waait, dat hij voetgangers omverwerpt.
BURIDANS EZEL, spreekwoord, van zeker dilemma
van Buridan ontleend, betreffende eenen uitgehongerden ezel, tusschen twee hoopen hooi
van gelijke grootte staande en niet wetende,
welken te kiezen.
BURIN, fr., graveerstift, graveerijzer.
BURLESQUE. belagchelijk, wonderlijk, grappig,
vermakelijk.
BURSA, eigenlijk beurs, en in vorige tijden
BURGBAN,

,

---
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een huis , waarin de studerenden op de

Hooge scholen (bursales) zamenwoonden.
zoeken, moeite doen, streven.
BUSSCHEE, eene munt in Aken, welke aldaar 4
hellers geldt.
BUSTE, fr., borststuk, borstbeeld ; zoo noemt
men het beeldhouwwerk, hetwelk het hoofd,
de schouders en de borst van een menschelijk ligchaam voorstelt.
BUSTROPHE, bustrophedon, eene schrijfwijze der
oude Grieken, waarbij zij den eenen regel
van de regter- naar de linkerhand, den
anderen van de linker- naar de regterhand
en zoo voorts schreven, zonder de regels
af te breken.
BUTTA SELLA, ital., zie bouteselle.
BUTTIMA, een perzisch gewigt ; omstreeks drie
nederlandsche ponden.
BUURWEG, een weg, die aan verscheidene buren
toebehoort, en niet dan met onderlinge bewilliging mag gesloten worden.
BYSSUS, eene soort van kostbaar, fijn en zuiver
egyptisch vlas ; het daaruit vervaardigde
lijnwaad.
BUSQUEREN,

^o^-^--

C. (")

C,eJ
wijstP
op het fransche geld de muntstad Coo,
het pruissische Cleef aan. Op de mun-

en op
ten, welke te Besancon geslagen worden,
staat CC.

C, in romeinsche cijfers, 100.
C. à d., c'est it dire, dat is te zeggen.
CAAB, Ca' abah, Kaaba, naam van den tempel te
Mekka, en van het allerheiligste in denzelven,
waarheen de Mohammedanen in bedevaart
gaan.
CAB, eene maat der Hebreeuwen van 97 cubiekduimen inhoud.
CABACKEN, openbare herbergen in Rusland.
CABADES, cabbadion, een kleed, hetwelk de
Grieken ten tijde der keizers droegen.
CABAL, fabelachtig geschiedboek der Turken.
CABALA, caballa, zie kabbala.
CABALE, kabaal, een geheim verbond; verraderij,
zamenspanning tot een' aanslag ; listige
streek. Cabaleren, listige aanslagen smeden.
Cabaleur, geheime aanslagmaker.
(*) Om vele verwijzingen en herhalingen voor te komen , zij hier
gezegd, dat men de woorden, die niet onder C voorkomen, bij de K te
zoeken hebbe

Caboletto, (ruitertje) eene zilveren
munt, met een' daarop geslagen ruiter, ter

CABALETTO,

waarde van 6 2/3 soldi, of omstreeks 16
stuivers van ons geld.

fr., eerie hut, scheepskamer ; ook eene
slechte woning der amerikaansche wilden.
CABARET, fr., kroeg, herberg, Cabaretier, herbergier, kroeghouder.
CABARREN, yabarren,
platte vaartuigen met
zeilen en riemen, die zoo wel op ondiepe
rivieren, als tot het bevrachten van grootere
vaartuigen op zee gebruikt warden.
CABAY, (kabaai), zoo noemt men op Ceilon eenen
langen zijden, of van boomwol vervaardigden
rok, zoo als de voorname lieden daar plegen
te dragen.
CABBE, een zakvormig vischnet, 60 tot 70
vademen langen 3 a 4 diep.
CABILITS, twee kleine linialen, waarmede de
raketmakers, de beenen der raketten uitbreiden.
CABILOTS, kleine houten, welke, op de schepen,
dwars aan onderscheidene touwen gebonden
worden, om deze, waar het noodig is, steviger te maken,

CABANE,

CADI.
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goden der Pheniciers en andere vol- CADILESKER, cadileskier, een krijgsrigter bij de
Turken.
ken, die aan elk derzelve eene zekere eigenCAD's, fine wollen, gekeperde stof, soort van
schap toeschreven.
sergie.
CABOCHON, fr., een ongeslepen edel gesteente,
CADistE, fr., lakenachtig, gekeperd droget.
bijzonder robijn.
aam van Bachus, waaronder
CADMEUS, een bijn
CABOTAGE, fr.. de kustvaart, kustscheepvaart,
meneen beeld van dezen God vereerde, hetkusthandel. Caboteren, de kusten bevaren,
welk, zoo als men voor of uit een stuk hout
den kusthandel driven. Cabotier, een kustgemaakt was, dat tegelijk met den bliksem,
vaarder.
die zijne moeder doodde,
uit den hemel viel.
CABRIOLE, (capriole), een lucht- of kunstsprong,
CADRAN, fr., een zonnewijzer, ook een wijzerook een bokkensprong.
blad van een uurwerk, aismede een werkCABRIOLET, fr., een ligte wa xen met twee wielen
tuig, om de edeigesteenten, bij het slijpen,
en een voorzitbankje.
vast te houden.
CAciDou, de kakketoe, bosch- of grotpapegaai.
CADRE, fr., schilderijlijst • ook allerhande verCACALEXITERIA, middelen teen slechte sappen,
sierselen aan deuren, enz. In de krijgsk.
enz.
teekenen, tegenwoordig, cadres, de achterCACAO, kakao, kakau, grondbestanddeel der
geblevene, en ter aanvulling bestemde manchocolade.
schap.
CACATORISCHE (koorts), eene afwisselende koorts,
waarin de lijder met vele en smartelijke CADUC, caduque, fr., bouwvallig, broos, vergankelijk. Caduceren, voor vervallen verklastoelgangen gekweld wordt.
ren. Caduciteit, broosheid, vergankelijkheid,
CACHE, fr., geheim, verborgen. Cacheren, verbouwvalligheid, vervalbaarheid.
beren,
g
ge heim houden.
CADUCEUS, eenvrede- of herautstaf • de gevleuCACHELOT, depotvisch.
gelde slangenstaf van Alercurius.
CACHET, fr., een zegel, signet, zegeldrukker. Caaam van Mercurius, van
CADUCIFER, een bijn
cheteren, verzegelen.
deszelfsgevleugelden slangenstaf,
CACHEXIE, bederf der vochten. Cachektisch
worth zoodanig iemand genoemd, wiens on- CAELATUUR, de beeldsnijkunst, stern pelsnijkunst.
gezond voorkomen van inwendige ongesteld- CAELEBS, hij of zij, die nooit gehuwd is geweest, of die na den dood van den echtgeheldgetuigt.
flout in den weduwenstaat blijft.
CAcHorr, eerie duisteregevangenis, een donker
CAELESTIJNEN, een monnikenorde, welke door
hok,
provoost.
Paus CaeiestinusV in '1244, Wen hi' nog
CACHOUTERIE, geheimzinnig gedrag, bij onbekluizenaar was,
gesticht werd.
langrijke din en.
welke van Julius Caesar
CAESAR, een eertitel,
CACHYMIE, een onrijp en nog niet volwassen
op keizer Augustus en deszelfs opvolgers
metaalligchaam.
overging.
CACIQUE, cazique, kaziek, een bevelhebber der
CAESARIO—PA.PIA, noemt men de regering eens
arnerikaansche wilden.
lands, welks bewoners door de overheid
CADASTRE, kadaster, erfregister, schattingsregedwongen worden, eene bepaalde godsgister.
dienst aan te nemen papio-caesareo daarCADAVER, een lijk, flood ligchaam, aas. Cadaveentegen is, wanneer de geestelijken in een
reux, lijkkleurig, doodsch.
landgrooter mat hebben dan de wereldlijke
CADDARA, een zijdgeweer, met eene lange
overheid.
regte kling, waarmede de Spahis gewapend
CAESIA, een der meest gewone bijnamen van
zijn.
en welke men
Minerva, van de blaauwe oog,
CADE, tafel der nieuwe maters en gewigten.
Naar toeschreef.
CADEAU, fr., een klein vriendschaps- of gelegenheidsgeschenk ook een kunstige trek met CAETERA, lat., voor het overige, het een er
meer volt. Caeteris paribus , voor het
depen.
overige alles in orde, gelijk zijnde.
CADELITEN, eene sekte der Mohamedanen, die
de christelijke godsdienst met de Mohame- CAFARDERIE, fr., huichelarij, schijnheiligheid.
daansche vermengen, en zich op eene, naar CAFILLA, karavaan • ook eerie kleine naar Suratte varende, portugesche koopvaardijvloot.
het stoicismusgelijkende, onverschilligheid
CAFTAN, eerekleed bij de Turken; een turksche
toeleggen.
overrok.
CADENCE, fr., de stemvalling, dansmaat, zangmaat juiste overeenkomst der deelen eerier CAGNEU, cagneux, fr., krombeenig.
rede, in de redekunst. Cadenceren, afmeten, CAGOTERIE, fr., huichelarij , schijnheiligheid,
geveinsdheid. Cagottismus, het wezen of
afronden.
karakter van eenen schijnheiligen.
CADENS, noemen de sterrekijkers eene planeet,
wanneer zij in het 3e , 5", "
9 of 1.2e huis CAGOTS, eene bijna even zoo ongelukkige menk als
schensoort in het zuiden van Frankrij,
staat,
waarin hare kracht verzwakt wordt.
de Cretins in de AI en.
CADI of kadi, turksche rester.

CABIBEN,
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CARTER, fr.kajeh)

schrijfboek, boekje, aantal
zamengenaaide vellen papier.
CAHIZ, eene spaansche korenmaat.
CAHORS-WIJNEN, noemt men de dikste en beste
soorten van Pontok-wijn.
CAJASSU, turksche, bijzonder in Egypte gebruikclijke, groote vaartuigen, met een laag
boord.
CAIE, calque, eene boot, die bij de galeijen, in
plaats van sloe dient •; ook een klein vaartuig der Kozakken op de zwarte zee.
CAJETANERS, sekte in de roomsche kerk, bewerende, dat de hoogste graad van volkomenheld daarin bestaat , dat men niet door
eigene werkzaamheid, eigendom verkrijge,
of dien als eene liefdegift zoeke •; maar
veeleer daarin, dat men, in voile vertrouwen op de voorzienigheid , al het noodzakelike van de ongevraagde goedheid der menschen, en van (le natuur verwachte.
CAJEUX, met brandbare stoffen voorziene vlotten, welke men eene rivier laat afdrijven,
om alles, wat zich op dezelve bevindt, in
brand te steken.
CAIMACAN
kaimakan , plaatsvervanger des
grootviziers, in Konstantinopel.
CAIMAN, kaiman, zie alligator.
CAINITEN, eene sekte der Gnostiken uit de 2e
eeuw, den naam hebbende naar Cain of Kain,
dien zij voor beter en heiliger hield dan
Abel, en leerende, dat men, om zalig te worden, van alles, wat in den bijbel staat, jufst
het tegendeel doen moet.
CAJOLERIE, fr., liefkozing, vleijerij. Cajoleren,
liefkozen, vleijen.
CA IRA, fr., dat zalgaan. Pus begon in Frankrijk een zeker algemeen gezongen lied, ten
tide der omwenteling.
CAISSE D ' ESCOMPTE, fr., kas van voorschot of nitwisseling, ter ondersteuning van het openbaar krediet.
CAISSE-QUARREE, eene vierhoekige uitholing
under het dek der list in de corinthische
bouworde, in welks verdicping zich versieringers van beeldhouwwerk bevinden.
CAISSON, fr., een kastwagen, kruidwagen.
CALABRESEN, KalabriefS.

eene afhelling op rijbanen.
calembourg, eene soort van woordspeling, naamspeling.
CALAMITEIT, ongeval, nood, ellende, weerschade.
Caktmiteux,ellendig,ongelukkig, beklagelijk.
CALAMUS, eigenlijk, de steel, ste p gel halm
ook de kalmoes.
CALANDO, ital., (muz.) afnemend, wegsmeltend.
CALANDRONE, ital., (muz.) eene tweekleppige
schalmei.
CALAPASSENBOOM, de apenbroodboom.
CALATOR, die knecht bij de Romeinen, die tot
uitroeper gebruikt werd.
CALCANT, een treder, blaasbalktreder, or eltrapper ; windmaker.
CALADE,

CALAMBOURG,
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CALO.

verkalkbaar. Calcinabiliteit, verkalkbaarheid. Calcinatie, elke oplossing van
een metaal, deels met, deels zonder vuur
verandering van hetzelve tot kalk, asch of
stof ; ook verbranding. Calcineren , door
vuur, tot kalk ,of anderzins tot stof maken
de metalen in sterk water oplossen.
CALCUL, calculatie, fr. berekening. Calculateur,
calculator, een rekenaar, narekenaar. Calculatuur, de rekenkamer , het rekenambt.
Calculeren, rekenen, berekenen, uitrekenen.
CALEcHE, kales, een halve wagen, eene halve
koets.
CALEFACTOR, cal actor lat., een verwarmer ,
kamerwarmer • een huisbediende, oppasser ;
ook een oorblazer, vleijer.
CALENDARIOGRAPHIE, de kunst van kalenders of
almanakken te vervaardigen.
CALENDER, calendri, Mohamedaansche rondtrekkende monniken, wier stichter, Sauton
Calender, leerde, dat de eerdienst van God
in een verstandig gebruik der goederen en
genoegens der aarde bestaat. Zijne leerlingen overdreven het en werden grootendeels
wellustelingen, waarom zij door de overige
Mohamedanen veracht werden.
CALENDER, kalender, zie almanak.
CALENTER, perzische staatsambtenaren, die
voor de inkomsten en uit avers in de

CALCINAREL,

provincien zorgen.

eene ziekte, welke de meeste zeelieden, die voor de eerstemaal naar de
West-Indiengaan, in de nabijheid der keerkringen, krijgen, en die in eene koorts
bestaat, welke de zinnen verwart, zonder
echter met hittegepaard te gaan.
CALFATEREN, zie kalefateren.
CALIBER, calibre, zie kaliber.
CALICO , fine (oorspronkelijke oostindische)
boomwollenstof.
CALIXTINER, een kelkvriend(bij de avondmaalsviering) onder de Hussiten, in de vijftiende
eeuw.
CALLEUX, zie callositeit.
CALLIDITEIT, geschiktheid •; ook doortraptheid,
arglistigheid.
CALLIGRAPHE, enz., zie kalligraphe.
CALLIOPE, zie kalliope.
CALLOSITEIT, hoornachtigbeid , eeltachtigheid ;
barsche, knorrige gemoedsgesteldheid.
lus eelt, dikke hoornachtige huid. Calleux,
vereelt • knorrig.
CALMEREN, verzachten, stillen, geruststellen.
CALOMEL, verscheidene malen gelouterd kwikzilver.
CALORIMETER, warmte- of hittemeter, een werktuig om de eigenaardige warmte der ligchamen te ontdekken.
CALOTINE, een schertsachtig, spotachtig gedicht.
CALOTINS, noemden zieh, naar Calotte, een klein
hoordmutsje, de medeleden van een in
Frankrijk opgerigt bijzonder genootsehap,
CALENTURE,

9
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ten oogmerk hebbende, om dwaasheden CAMBAJASTEENEN, oostindische granaten.
door hekelschriften belagchelijk te maken. CAMBIAALREGT, het wisselregt. Cambio, ital.,
wissel. Cambio di ricorsa, een wissel, die op
CALOTTE , fr., eene platte muts , topmuts •;
verscheidene plaatsen rondloopt. Camberen,
(krijgsk.) een hoedijzer, hoedekruis.
CALOYER, grieksche monniken en nonnen, die
wisselen , of wisselhandel dri ,jven. Cambist,
volgens den liege! des heiligen Blasius leven •;
een wisselaar , -wisselhandelaar , bankier.
Cambsarius , een wisselbezitter , houder.
de Turkengeven dezen naam ook somtijds
Cambsor, wisselgever.
aan hunne dervischen.
CALQUE, fr., doorteckening, doortrekking. Cal- CAMBIATURES, eene soort van posten in Italie,
queren, doortrekken, doorteekenen.
waarrnede men rijden of varen, en waar
men wil, verblijven kan.
CALTROPS, eertijds een krijgswerktuig, hetwelk
met de artischokken der Franschen over- CAMBRAI, fr., zie kamerrijk en batist.
eenkwam, en zoo gevormd was, dat een van CAMEEN, camaien, fr., cameo, ital., gesnedene
deszelfs 3punten, altijd in de hoogte kwam,
kostbare steenen, wier verhevenheden van
opdat de vervolgers, bijzonder de paarden,
andere kleur zijn, dan de grond ; eenkleurige schilderijen.
het zich in de voeten zouden trappen.
CALUMET, eene groote, met allerlei figuren ver- CAMELEN, 1;0(11E1E1Ni bij de Rorneinen, aan welke de 'one doehters en weduwen, die trousierde tabakspijp, die bi ,j de amerikaansche
wilden tot een teeken van vrede dient, en
wen wilden, offerden. Derzelverpriesteressen droegen derizelfden naam.
hun, met wie zij vrede wilier] sluiten, om
CAMELOT, kameelstof, stof, van het haar van
uit te rooken, aangeboden wordt.
kameelen vervaardigd.
CALUMNIA, lat., calomnie, fr., calumnie, laster,
smaadrede. Calumniant, calumniateur, een CAMENEN, of camoenen, de muzen, zanggodinnen.
lasteraar, eerroover, kwaadspreker. Calumnieren, lasteren, kwaad spreken: Calunt- CAMERA, lat., chambre, fr., kamer. Camera
clara, eene heldere of lichte kamer. Camera
nieux , lasterend , kwaadsprekend.
obscura, een duister kamertje of kastje (voor
CALVAGI, turksche hofbediende, die het opzigt
het landschapsteekenen, door eenen Napoliheeft over confituren en vruchten.
taan Joh. Bat. Porta, in de zestiende eeuw
CALVARIA, hoofdschedelplaats , op den berg
uitgevonden). Camera catroptica, eene zes-,
Golgotha bij Jeruzalem ; ook in de roomschacht- of meerhoekige en met spiegels voorkatholijke landen iedere berg, naar welken
ziene kas of kamer, welke derhalve de zich
in de vasten, tot viering van Christus lijden,
daarin bevindende voorwerpen, zoo dikwerf
bedevaartenplaats hebben.
vermenigvuldigt, als die zijden heeft.
CALVILLE, (kalvijn) soort van kantige appel,
welke een' aardbeziensmaak heeft. Er zijn CAMERALIST, een kamerbeambte; een staatsbuishoudkundige. Cameralistica, de staatsbuisWitte en roode.
houdkunde. Camerarius, een opperkamerCALVINISMES, de leer van Calvin. Calvinist, een
dienaar.
aanhanger der leer van Calvin.
CALYrrax, een hoofdtooisel der Grieken en Ro- CAMERLENGO, in het algemeen, een beambte, die
op eene zekere plaats gesteld is, om de bemeinen, hetwelk de priesters bij het offeren
lastingen te ontvangen ; ook eel) kamerdieen de bruiden bij het trouwen gewoon waren
naar, maar Nike' nog aan het pauselijke hof
op te zetten.
in gebruik, alwaar zich nog een kardinaal
CALZA, eene ridderorde omstreeks het jaar
Camerlenjo, bevindt.
1400, ter aanwakkering der venetiaansche
eu gd, die zich in zee- en landgevechten CAMERONIANEN, eene sekte naar haren stichter
J
Archibald Cameron benoemd, welke op het
wilde oefenen, gesticht, tot ordesteeken
einde der 17 e eeuw, dewijI zij de koninklijke
hebbende : eete met goud geborduurde en
mat in de kerkelijke zaken niet erketmen
met edelgesteenten versierde laars, die naar
wilde, zich van de overige Presbyterianen
believen aan den re s ter- of linkervoet gein Schotland afzonderde en, tot de re Bring
dragen kon worden.
van George I toe, aan de binnenlandsche onCAMACHES of gamaches, knoop- of overkousen •;
lusten in Groot-Brittanje een werkzaam
knooplaarzen.
aandeel nam.
CAMAHUYA, edelgesteente, uit het geslacht der
Calcedonen, zwartblaauw met melkwitte CANIS, afbeeldingen der voornaamste heeren in
Japan door de Japannezen, en wet vooraders, gewoonlijk onix gcnocmd.
namelijk door de Boozer' van de sekte
CAMALDULENSER, rnonnikettorde, die de heilige
Exeuxus goddelijk vereerd wordende.
Plutnaldus, op het elude der 10' eeuw instelde, en aan dezelve de ordesregelen der Be- CAMISADE, eene onvoorziene aanval, of inval,
van den vijand, bij nacht.
nedictynen , met eenige bijvoegselen gaf.
CAMISIRDE, fr., een straatroover.
De kleeding dezer orde is wit.
CAMARODIS, hersenschedelbreuk, die naar bin- CAMPAGNARD, fr., een landman.
CAMPAG1NE, fr., landgoed, buitenplaats •; ook de
nen eindigt.
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veldtogt, en het veld •; desgelijks in smeltoyens, de tijd van het onafgebrokene branden
eens ovens.
CAMPANE, klok der luchtpomp • ook het bovenste
achterdeel van een schip • zie kampanje.
CAMPE, een fabelachtig monster uit de Mythologie, hetwelk aan den in an van den Tartarus waken moest, orn de waarin nedergeplofte Titans er niet weder nit te laten.
CAMPEMENT , fr., eene veldlegering, lust- of
oefeningslegering.
CAMPECHE, bloedhout, verwhout.
CAMPEERPAAL, (krijgsk.) een standpaal. Cam eren, onder tenter) wonen.
CAMP-VOLA1VT, fr., ecn vliegend leger.
Goautus, de naam van Mars bij de Sabijnen.
CANADOR, eene portugesche maat, die omstreeks
eene kan bevat.
CANAPÉ, rustbed, rustbank, kussenbank, slaapstoel.
CANASTER, knaster, korftabak (van het spaansche woord canasta, kOI*1).
CANCELLE, eene raam in de windlade des orgels,
welke, dewiji zij uit onderscheidene slaver)
bestaat, een rooster vormt.
CANCELLEREN, in een hekwerk besluiten, omheinen • doorschrappen, uitvegen.
CANCRE, fr., de kreeft • ook veeltijds de spin.
Cancrinisch, kreeftgangig, ruggewaarts, gelijkletterig (vers), hetwelk zich, letter voor
letter, van achteren of laat lezen, en dezelfde
woorden en denzelfden zin behoudt, b. v.
signa te, signa, teneere me, tan is et an is.
Cancreux, kreeftachtig, kankerachtig.

armblaker, Iichtkroon • ook eene
soort van hooge vazen, welke men als de
bovenste en buitenste versierin g rondom
eenen koepel of ook op het portaal eener
kerkplaatst.
CANDEREN, oversuikeren.Canditor, zie Conditor.
CANDEUR, fr., openhartigheid, braafheid.
CANDIDAAT, lat., een kandidaatgeleerde)
ambtbeCloger. Candidatuur,de verwachting,
het beOogen van — staan naar een arnbt.
CANDIJS, een onderkleed met mouwen bij de
oude Perzen.
CANE
,
eene italiaansche ellemaat.
CA1VEPHOREN, jonge meisjes en priesteressen van
Ceres, welke korfjes, met bloeinen en koornarengevuld, bij feestdagen, op het hoofd
droegen.
CANEPIN, fr., hoenderleder •; witgelooid dun
schapen- of geitenleder.
CANNELEREN, uitholen; met groeven voorzien.
Canneleringsmachine, uitholings-groefwerktug der buksenmakers.
CANNIBAAL, kannibaal, bewoner der Caraibische
eilanden • woest en wreed ment,ch, menscheneter. Cannibaalsch, woest, wreed.
CANOBIN, een Maronitenklooster op den berg
Libanon.
CANON, regel, rigtsnoer, voorbeeld •; kerkelijke

CANDELABER,
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wet • een kettinggezang, waarin eene en dezelfde melodij door alle stemmen zoo herhaald wordt, dat de eene stem altoos jets lager invalt, dan de andere. Ook, eene verzameling van zekere bijbelsche (canonische)
boeken. Canoniek, in de muzijk, de verdeeling der toonen naar wiskunstige gronden • voorscbriftmatig, geloofwaardig, geopenbaard (van boeken of schriften) •;
kerkelijk, pauselijk (regt). Canonist, een
keener of leeraar van het kerkeli k(bijzonder hetpauselijk) regt. Canonicaat, eene
stichts- of domheersplaats. Canonicus, een
koor-, stichts- of domheer. Canoniseren,
heilig spreken, onder de heiligen plaatsen.
Canonisering en Canonisatie, de heiligspreking, plaatsing onder de hells en (te
Rome).
CA.NONARCH, in degrieksche kerk, een monnik,
die het opzigt over de zangers heat.
CANONES APOSTOLICI of APOSTOLORUM, zin 84 korte
regelen, welke de roomsch-katholijke kerk
betreffen, en het corpori juris canonici toegevoegd zijn.
CANONES CONCILIORUM, verordeningen en wetten
in kerkelijke zaken , door onderscheidene
conciliengemaakt.
CANONIAS, een lang mensch zonder (met eenen
geringen) buik.
CANONIE, is eensdeels zoo veel als canonicaat •
a nderdeels beteekent het ook de verzameling
der koorheeren, de kamer, waarin zij zich
verzamelen en deplaats, waar zij wonen.
CANO1NIEK, volgens Epicurus, de gronden der
redeleer.
CANONADE, het schieten met kanon.
CANOT, kanoe, een vaartuig der wilden, uit
eenen boomstam of boomschors vervaardigd.
CANTABEL, cantabile , lat., (muz.) zingbaar.
Cantate, een (groot zamengesteld) zanggedick • ook de naam van den derden zondag
voorpinksteren, wanneer in de latijnsche
kerk, van oude tijden af, het lied : cantate
_Domino novum canticum
,
(volgens den
96sten en 98stenpsalm) pleegt aangeheven
te worden.
CANTABRUM, onder de romeinsche keizers, eene
vaan van bijzondere kleur en met eenen
zekeren naam voorzien, welke den soldaten
geluk moest aanbrengen.
CANTAMARONS, twee of drie met kokostouwen
zamengebondene kanoes met driehoekige
zeilen, welke de bewoners van Coromandel
tot de vischvangst gebruiken.
CANTHUS, (hoek) hock der oogen.
CANTICUM CANTICORUM, lat., het lied der liederen,
het hooglied (van Salomo).
CANTILENA cantilene, kindergrappen
•; des elijks pralerij.
CAINTILLEN, goud- en zilverdraad, dat zich als
kleine schroefgangen, of als een kurkentrekker, kronkelt.
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Karel den Grooten en eenige andere fransche
(muz.) de &cant. Canto rem°, eenkoningen.
stemmig (koraal) gezang.
CAPITULARIS, een dom- of stichtsheer, het regt
CANTON, zekere .omtrek eens lands, zekerehebbende, om het kapittel bij te wonen.
deelte eener stall. Cantoneren wordtgezegd
van troepen, die in den oorlog, op dorpen, CAPITULATIE, vergelijk, verdrag ; overgaaf (van
eene stad) ; kiesverdrag (bij de verkiezing der
of in steden, verdeeld liggen.
duitsche keizers). Capituleren, een verdrag
CANZONE, ital., chanson, fr., een lied, gezang.
aan aan •; zich over even op zekere voorCanzonnette, chansonnette, een liedje, klein
waarden.
zangstukje.
CAPITZI-KIHEIA, opperkamerheer des turkschen
CAOUCHOUK, Kautchouk, vederhars of elastieke
keizers.
gom.
CAPNOMANTIE, voorspelling uit de wijze, waarop
CAP, cap°, cabo, kaap, voorgebergte,
de rook opstijgt.
CAPABEL, capable, fr., bekwaam, geschikt. Capacitó, capaciteit, bekwaamheid, geschikt- CAPONNIERE, gracht met eerie borstwering in den
grond van eene drooge yacht eerier vesting.
held.
CAPOT, aan stukken, gebroken, krachteloos,
CAPACITEIT, verte, ruimte, inhoud, bijzonder
flood. Capotteren, dooden, nederhouwen.
van vochtmaten • ook in de muzijk de
CAPOTE, fr., een opperkleed, vrouwenoverrok,
ruimte, die een octaaf bevat.
mantelkraag.
CAPADES, ontmande slaven.
CAPRAROLA, prachtig paleis in den kerkelijken
CAPAX, bij de Maltheser ridders diegene, welke
staat, hetwelk de kardinaal Farnese in de
zijnen vierden veldtogt gedaan, vijf jaren op
Me eeuw door den beroemden bouwmeester
1VIaltha doorgebragt, en zich daardoor beVignola liet bouwen.
kwaamgemaakt had, om eene comthurij te
bekomen ; ook bekwaam ofgeregtigd, om CAPRICCIO, ital., (muz.) een klein, luimig, Diet
zeer regelmatig muzijkstuk.
jets nit een testament te verkrijgen.
CAPRICE, fr., eigenzinnigheid, luim, hardnekCAPELLEREN, zilver ofgoud in de kapel of smeltkigheid. Ook een schielijke en bijzondere
kroes zuiveren • ook de einden der strengen,
inval van eenen dichter, schilder, of toondie van de zijdehuisjes afgewonden worden,
kunstenaar. Capricieux, eigenzinnig, luiopzoeken en ombinden.
mi wonderlijk.
CILPELLETTI, krijgsbenden, te voet en te paard,
die door deVenetianen uit hunne bezittin- CAPRIFICATIE, kunstmatige bevruchting (van
den wilden vijgeboom in Sicilie).
gen in Slavonie, Dalmatie en Albanie aangemimeo, en wegens derzelver dikwerf be- CAPRIFOLIUM, lat., geitenblad, kamperfoelie.
CAPRIOLE, zie cabriole.
en.
roefde trouw bijzonder
geacht word
P
CAPRIZANCIE, een ongelijk slaande pols, die nu
CAPHAR, schatting, welke door de Christensterk dan zwak slaat.
kooplieden Syrie aan de Turken betaald
CAPSULA, lat., het hulsel, huisje, de schil.
moot worden.
CAPTATIO BENEVOLENTIA, lat., bede om een gunsCAPI AGA, opperste deurwaarder van het serail
ti g gehoor, gunstbejag. Capteren, bejagen,
des Sultans.
vatten verstrikken. Captie, be' in vert om uit een testament
CAPIENDI BIS , het reg,
strikking, tegenstribbeling. Captieux, verjets te kunnen bekomen.
strikkend, bedriegelijk.
CAPIGI, portier van het serail des Sultans. Capigi-bassa, hoofdman over zoodanige portiers. CAPTIVEREN, gevangen nemen, gevangen of
vasthouden. Captiviteit , gevangenschap
CAPILLAMENTUM, eene hooklbedekking van valhechtenis.
sche haren bij de Romeinen van beiderlei
CAPTIVERIE , zekeregebouwen in Senegal ,
kunne.
waarin de Negers, door de Franschen geCAPILLATORIA, de haarafsnijding, in de middelkocht, tot de inscheping toe bewaard wereeuwen eene plegtige handeling, waarbijaan
den.
eenen jongeling het haar van het hoofd en
den baard voor de eerste maalgeschoren CArrus, lat., het verstand, bevattingsvermogen;
ad caption verstaanbaar, zie op Ad.
word.
Supra captum vulgi, boven de bevatting
CAPITANA, het hoofdschip eener venetiaansche
van het yolk.
vloot
CAPTUUR, eene confederatie in Polen, welke,
CAPITATIE, hoofdschatting, hoofdgeld.
gedurende eene tusschenregering , op de
CAPITOLIUM, lat., kapitool, eene sterkte of bur
landdagen gemaakt werd, met magt, om de
in Rome, ook in scherts, het hoofd, de herrustverstoorders in hechtenis te nemen en
senkas.
ingewigtige lijfstraffelijke zaken te vonnisCAPITULAAR, canonicus, medelid eener orde,
sen • ook in hechtenisneming van eenen
met zitting en stem in het kapittel.
schuldenaar op aanzoek van zijnen schuldCAPITULAAT, overeenkomst of verbond, hetwelk
eischer.
een vorst of staat met eenen anderen sluit.
CAPUCE, of capuchon, kap • kraag- of mantelCAPITULARIEN kerkelijke verordeningen van
CANTO,
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kap; de kap- of hoofdkraag , die over het
hoofd kan getrokken worden. Capucijner,
een kap-drager, kapmonnik. Capucinade.
kapmonnikerij, kapmonnikenpreek.
CAPUCIATEN, aanhangers van eene bijzondere
sekte der Wiclefiten, welke op het einde der
14e eeuw dezen naam deswege bekwamen,
dat zij het hoofd voor het Sacrament niet
ontblootlen.
CAPUT, hoofd, hoofdstuk, zie kapittel. Caput
mortuum, lat., doodekop, flood of doof
overschot (van, of bij scheikundige hewerkin en in de kolven).
CAQUET, de gaaf van te spreken gezwets.
Caqueteren, zwetsen, snoeven. Caqueteur,
babbelaar.
CAQUETOI, plaats, alwaar de vrouwen zamenkomen om tepraten of te snappen.
CARACHE, carage, de schatting, welke de Christenen den Turken moeten betalen.
CARACKE, kraak, een eenigzins rond, van onderen breed, maar van boven naauw schip, hetWelk het grootste van alien is en voor 2000
menschen of 2000 ton vracht ruimte heeft.
CARACOLE, fr., de rondwending van het paard
in eenen halven cirkel, voornamelijk plaats
hebbende bij eenen aanval der ruiterij, om
den viand onzeker te maken, waar de aanval eigenlijk geschieden zal. Caracoleren,
snelle wendingen of zwenkingen met het.
paard maker.
CARACOLI, een metaal, hetwelk uitgoud, zilver
en koper zamengesteld is, nooit van 'deur
verandert, en door de amerikaansche wilden
zeer hoog geschat wordt.
CARACORE, korkor, een te Borneo gebruikelijk
schip met zeilen en riemen.
CARACTEN, maskers, welke niet in domino,
maar in eene nagebootste, gewone kleeding
van zekere standen, verschijnen.
CARAFFE., karat, eene tafelflesch. Caraffine,
kleine tafelfleschazijn- en oliefleschje.)
CARAFFON, bak met water, waarin het kleine
drinkgereedschap gezet wordt, om te verkoelen, koelvat.
CARAGI, de tol, welke in Turkije voor uit- en
inkomende waren (in- en uitgaande re ten
betaald moet worden.
CARAGI-BASCHI, de opperste schatbediende bij de
Turken.
CARAGROUCH, eene turksche munt,
omstreeks 1
rijksdaalder waard.
CARAITEN, Caraeers, eene sekte onder de Joden,
welke in tegenstelling van de Rabbaniten,
inenigwerf portugesche J oden genoemd worden.
CARAMOUSSAL, een turksch koopvaardijschip.
CARAQUES, roots portugesche schepen.
CARAVANSERAIS, turksche herbergent voor reiziers en voor de karavanen.
g
CARATELLE, eene soort van middelmatig groat
schip met driehoekige zeilen, in de Middel-

CARG.

landsche zeegebruikt wordende.
eigenlijk kolenbranders naam van
een staatkundig genootschap, dat, zoo veel
als bekendgeworden is, alle italiaansche
staten, in een bondgenootschap, of gemeenebest, of als constitutionele monarchij,
trachtte te vereenig,
en en van vreemden
invloed te bevriklen • dit genootschap was
het tegengestelde van dat der Calderani.
CARBONE, koolstof, voornaamst bestanddeel der
kolen.
CARBONNADE, karbonnade, op den rooster gebraden vleesch.
CARCINUM, een kreeftgezwel.
CARDAMOMEN
kardamomen (ook malaquette),
eerie soort vangewas, het zaad van eene met
degember verwantschapte plant in Oostindie,
paradijskoren.
CARDEA, eene Godin der Romeinen, welke zorg
droeg voor het sluiten der deuren.
CARDIACA, hartsterkingen , hartversterkende
middelen.
CARDIALGIE, hartewee, maagkramp.
CARDIALOGIE, de ontleedkunst van het hart en
deszelfs deelen.
CARDIELCOSIS, zweer aan het hart.
CARDIEURYSMA, ziekelijke verwijding van het
hart.
k dat tot de hoofdzaak
CARDINAAL, hoofdelij,
behoort. Het cardinalepunt, het punt,
waarop de zaak eigenlijk nederkomt. Cardinale deugden, hoofddeugden •; cardinals
getallen, hoofdgetallen.
CARDINOIDE, in de hoogere meetkunst, eene lijn
van hartvormige gedaante.
CARDIOCELE, hartbreuk.
CARDIOPERICARDITIS, ontsteking van het hart en
den hartzak.
scheuring van het hart.
CARDIORRHEXIS
,
CARDIOTROMUS, eene snelle zwakke hartklopping,
harttrilling.
CARDITIS, hartontsteking.
CA RDOBENEDICTENKRUID, carduus benedictus, lat.,
degezegende distel, hell- of bitterdistel.
CAREBARIA, eerie hevige hoofdpijn met een genoel van zwaarte.
CARENCE, ontbering, strafvasten.
CARENS-JAREN, bij de stichts- of domheeren, de
eerste twee of Brie jaren na hunne in plaats
treding, waarin zij nog niet de gansche opbrengst van hunne prebende, waaralleen
eene zekere soul,
bekomen.
CARESSANT, fr., vleijend, liefkozend. Caresse,
liefkozing, vleijerij. Caresseren, liefkozen,
vleijen.
CARET, lat., het ontbreekt, mangelt •; van
carere, ontbreken.
vergunCARETHEN-TOL, eerie belasting voor
nin e om koetsen enz. te mogen houden.
CARETTE, eene groote schildpad, reusschildpad.
CARG A, cargaison, cargo, de scheepslading,
vracht, verkooplijst, factuur der lading.
CARBONARI,

CARN.
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CARP.

bijzonder voor den gezonden toestand der
grootere ingewanden zorgde.
CARNAGE, fr., een bloedblad, slagting.
CARGILITEN, eerie bijzondere sekte der schotsche
Presbyterianen, naar derzelver stichter Car- CARNATIE, vleeschkleur, nabootsing van het
vleesch (in de schilderkunst).
g
ill genoemd. Op het einde der 17 6 eeuw
beweerden zij, dal Karel II, dewijl hi' niet CARNA.VAL, ital., (van het lat. caro vale ! of van
het ital. came vale ! Vaar wet vleesch !) de
nagekomen had, hetgene hi' gezworen had,
tijd, wanneer bij de Roomsch-katholijken
van de kroon vervallen was.
het vleescheten o phoudt ; de vastenavondsCARIA1NEN, een onschuldig herdersvolk in het
tijd,
vastenavondsvreugd.
Birmansche rij,
k in Achterindie.
CARNEOL, een helder, meestal doorschijnend,
CARICATUUR, eerie spotprent ; eerie belagchelijke
roodachtig of vleesclikleurig hard edelgevoorstelling van eene teekening, prent of
steente uit het agaatgeslacht, hetwelk fraai
schilderij; ook overdriving van het
geslepen wordt •; trekt het naar het gele, zoo
gebrekkelijke. Caricaturist, een vervaardiworth het sardes of beril genoemd.
ger van spotprenten enz.
CARICEREN
bij traites en wissels) zoo veel als CARNET, reisboek, register van een' ko-opman.
CARNIFICATIE, ziekten
belasten.
, welke de beenderen
zoo week als vleesch worden.
CARICO, eengewigt, volgens hetwelk de paarden,
ezels en muildieren met waren belast wor- CARMOLE een Sardonix , een edelgesteente.
CAR01, een klein afrikaansch schip.
den.
CAROBE, het kleinste fransche handelgewigt.
CARIEUX, beenbedervend, aangestoken ; van
caries, lat., carie, fr., beenbederf.
CAROCHA, eene spitse,
met vlamrnen en duivels
CARILLON, kariljon, een klokkenspel •; een daarbeschilderde muts, welke dengenen opgezet
werd, diedoor de spaansche inquisitie vervoor vervaardigd muzijkstuk.
CARIOLE, een lit
oordeeld waren, wanneer men hen naar den
g
rijtuig. met twee wielen.
CARIPI, soort van turksche ruiters.
brandstapel geleidde..
CAROLEN, kleine venerische builen.
CARL D 'OR, Charles d'or, gouden carolus, brunswijksche gouden munt, waarvan er 35 op CAROLIN D ' OR, eenegouden duitsche munt.
regtsgel.) de lijfstraffelijke wet eCAROLINA
een mark gaari.
CARLET, eene groote driehoekige naald der wondof verordening voor het halsregt, van
vin of
Karel V.
heelers • ook een zinknet.
CARLINI , een sardinischgouden muntstuk,
CAROLINE, eene zweedsche zilveren munt.
omtrent
CAROLITISCH, (bouwk.) met loofwerk versierd.
guld. in waarde.
CARLSBADERSTEEN, een druipsteen, welke zich van
CARoLus, eene oude engelsche geldmunt.
CAROLUSDAALDER, zeldzarne daalder van Aken,
het Carlsbader mineraalwater aanzet.
met de beeldtenis van Karel den Grooten.
CARMAGNOLE, een (naar de stad Carmagnola, in
Savor err benoernde) zangdans, Savoijaar- CARONADE, een kanon, dat, naar deszelfs uitdendans.
vinder Caron benoemd, korter dan degewone
CARMELITEN, monniken, die op den berg Carmel
is en door middel van eerie schroef zeer juist
gerigt kan worden , ook zwaarder kogels
hun begin namen, eerst onafhankelijke kluischiet , met eene, naar evenredigheid ruizenaars, maar in de 13 c eeuw onder ordesmere lading.
regelen gebragt door Albert, patriarch van
Jeruzalem. Men heeft ook Carrneliter-nonnen. CARosis, verdooving met duizeling en slaapnicht.
CARMELITER-WIT, eerie zekere witte verve, welke
uit kalk en berlijnsch blaatiw of indigo bereid CAROTICA, middelen, die het hoofd innemen.
en tot het Witten van muren gebruikt wordt. CAROTIS, de hoofdslagader.
CARMENEN, Godinnen der Romeinen, welke ieCAROTTE, fr., een wortel, peen ; desgelijks eene
aan beide zijden afgepunte rol tabak, uit
der mensch, zoodra hi' geboren werd, zijn
gezuiverde bladeren vervaardigd, om snuif
toekomstig lot zongen
van to raspen. Zie karot, kroot.
CARMENTA, eerie romeinsche vrouw, welke voorspellingen in verzcn deed, en uit het griek- CARPIE, charpie, fr., pluksel van linnen, enz.
sche alphabeth het romeinsche vormde, waar- CARPEREN, car re lat., berispen, alles beter
willen weten.
voor zij, na haren dood, goddelijk vereerd
CARPOCRATIANEN, aanhangers eener sekte uit de
weed.
2c eeuw in hetOosten, die naar hunnen stichCARMINATIVUM, lat., carminatief, (geneesk.) een
ter Carpocrates genoemd werden, godheid
middel to en spanningen en winden in het
vanChristus en de opstanding der dooden
ligchaam, gebrand water.
CA.RMOSEREN, carmuseren, rondom een groot
ontkenden.
edelgesteente eenen rand van kleine maken
CARP eene
eene soort van dans in Macedonie. Hi'
stelde eenen boer, met twee ossen ploegende,
carmoseer-goed, kleine edelgesteenten, die
en dapper met een gewapend roover vechslechts tot het carmoseren tegebruiken zijn.
CARNA, eene Godin der Romeinen, welke in het
tende, voor.
Cargadoor, scheepsmakelaar , scheepsbe-

vrachter.

i
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vruchtsteenen; ook vruchtverstee-

ningen.
(geneesk.) gevaarlijke
toestand van zieken, als zij, in ijlhoofdigheid,
de veren uit het beddekussen schijnen to
plukken, of vliegen to vangen.
CARRAGO, een wagenburgt der oude volken,
waarmede zij de gansche legerplaats omgaven.
CARRE en CARREAU, vierhoek • vierhoekig.
, fr., eerie ruit, schuinsche vierhoek ,
CARREAU
bijzonder op de speelkaarten.
CARRÈTE, fr., eene kleine koets, een ligt, slecht
(onoverdekt) rijtuig.
CARRIERE, fr., de loopbaan, loop, renbaan •;
levensloop, weg, wandel •; steengroeve •; ook
diensttijd. Carriere-attaque (krijgsk.), de
ruiterijstorm, stormende ruitersaanval.
CARROCCIO, heette in de middeleeuwen, bij vele
italiaansche volken, de hoofdbanier, welke
op eenen wagen, door vier ossen getrokken,
g
eplaatst werd.
CARRO, eene italiaansche koorn- of wijnmaat.
CARROUSSEL, een le ti ridderspel to paard of
met rijtuig, ringloop • rijbaan •; rijschool •;
ook een zoogenoemde'malle molen.
CARRUBA, cell
het elk 1 124 van een
grein bedraagt.
CARRUCA, Carrucha, een bedekte wagen van
ivoor en metaal, dikwerf ook van zilver en
good, waarin zich de voornaamste personen
onder de Romeinen door muildieren lieten
rijden.
CARSE, eene fransche koornmaat, welke metonze
mud overeenstemt.
CARTA. BIANCA, carta blanca, carte blanche, zie
CARPOLOGIE, carphologie,

blanquet.
CARTECHE, zie

kartets en cartouche.
een verdrag, vergelijk, bijzonder uitleverings- of uitwisselingsverdrag • ook de
orde, naar welke de striders in de tornooispelen zich moesten schikken •; desgelijks,
eene uitdaging, of een uitdagingsbrief.
CARTELLE, plank onder de molensteenen •; ook
eerie kleineplank van bijzonder hout voor
schrijnwerkers •; desgelijks een groot stuk
parkement, waarvan zich de Componisten
in de muzijk bedienen.
CARTHESIAANSCHE DUIVEL
met eene
, kleine, holle ,
geringe opening voorziene glazen beeldjes,
welke in een vaas met water op- en nedergaan, wanneer men de blaas, waarmede de
vaas overdekt moot zijn, hard of zacht met
den vin er drukt.
,
een woest
CARTHUIS, Cell klooster to Chartreuse
oord in Delphine, alwaar het eerste klooster
van dies naamgesticht is, en van waar alle
dergelijke kloosters hunnen naam bekomen
hebben. Carthuizer, een monnik van de
strenge en tot eenzaamheid verpligte orde
van den heiligen Bruno.
CARTON, fr., een groot, sterk blad papier,

CARTEL,

CASI.

bordpapier •; (schilderk.) eene groote teekening op papier ; desgelijks een omgedrukt
blad van een bock. Cartonneren, een bock
in bordpapier inbinden.
CARTOUCHE, fr., randversiering • ook patroon,
geweerpatroon. Insgelijks draagt het den
naam van carteche, zie kartets.
CARUCA, noemen de Portugezen een schip, dat
naar eene karackegelijkt.
CARUNCULA, een vleezige, sponsachtige uitwas,
welke bij venerische kwalen in de waterbuis
of hats der hlaas ontstaat • ook een ligchaam,
dat uit verscheidene smeerdroesems, in den
binnensten ooghoek, tusschen de oogleden
zamengesteld is •; in het algemeen een vleezige
en droesachtige uitwas.
CARUS, doodslaap, karus, hooge graad van sopor.
CARYATIDEN, (bouwk.) eene soort van zuilen of
pilaren in vrouwelijke gestalte, welke eenen
last dragen of ondersteunen.
CARIATES
,
hijnaam van Diana.
CASAMARI, klooster van de orde van La Trappe,
in depauselijke delegatie Ancona, op dezelfde
plaats, waar eenshet
het landgoed van C. Marius
stond.
CASAQUE, een kort rijd- of reiskleed. Casa urn
een huisrok, overrok.
CASCADE, fr., een waterval.
CASCARILLA., eene eenigziris grijze boom schors
uit Peru en de beide Indies,
van bitterer'
smaak en liefelijken reuk.
CASCHES, koperen of tinnen munten in Japan,
welke in het hidden eengat hebben.
CASCO, de eigerilijke bodem of het ligchaam van
een schip •; van daar verzekeringen, of assurantien, op casco. Ook het omkeeren eener
kaart, op het vertoonen der twee zwarte
azen, in het omberspel.
CASEL, casula, het misgewaad, koorhemd, of
dat kleedingstuk, hetwelk edeRoornsche geestelijken bij amhtsverrigtingen in de kerken
op de schouders dragen. Het is een omhangsel, dat achter met een kruis geteekend en
dikwijIs zeer rijk met goud, parelen en edelgesteenten gehorduurd is. — Ook een alledaagsch kleed, huisrok.
CASEMA.TTEN, ital., (van casa matta
,
een blind
huis), walgewelven, lage gewelven onder
den hoofdwal eerier vesting, om deers de
gracht daaruit to bestrijken, deels tegenmijnen in denzelven aan to brengen. Casematteren, met walgewelven voorzien.
CASERNE, barak, soldatenwoning. Caserneren,
in barakkenplaatsen. Casernier, de casernewacht, casernemeester.
CASH, eerie koperen count in Ton urn waarvan
er duizend omtrent eenen rijksdaalder uitmaker).
CASIMIR, casemir, eigenlijk kachemire, halflaken, engelsch halfiloek.
CASINO
, ital. ,
een huisje;
n van zeker
aam
speel- en gezelschapshuis voor den adel, in
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Florence • een lustgezelschap of deszelfs
verzamelingsplaats •; ook zeker kaartspel.
CASQUET, fr., een helm, stormhoed , ijzeren
bedekking van het hoofd en den hals, bijzonder tegen sabelhouwen.
CASSA, de kas, geldkas, geldvoorraad. Cassaboek, bij kooplieden, het boek, waarin de gereede ontvangst en uitgaaf, zonder vermelding van de daarvoor gegevene of verkregene
zaken, opgeteekend worden, dienende enkel
tot spoedig overzigt van den staat der kas.
CASSAKI, keizerlijke tuinbedienden in Konstantinopel.
CASSANDRA., dochter van Priam en Hecuba, eene
profetes, die na de verovering van Troje aan
Agamemnon ten deel viel.
CASSATEN, zulke boeren, die eene eigenlijke
acht goederen, maar alleen huizen hebben.
P
CASSATIE, vernietiging • ontzetting van een'
post. Hof ran cassatie , oppergeregtshof,
welks vonnis die van andere regtbanken en
geregtshoven verwerpt of bevestigt.
CASSAVA, wortelbrood, in Amerika.
CASSEROLE casserolle , castrol, kastrol, eene
koperen vertinde braadpan •; kook at in den
haard, lepel om het glas te schuimen in de
glasblazcrijen.
CASSEREN, opheffen, afzetten, vernietigen.
CASSETTE, ital., een kastje, geldkastje.
CASSETTO, e ene italiaansche munt, omtrent een
cent waardig.
CASSOLETTE, fr., reukvat, wierookvat.
CASSONADE, cassonade sulker in vaten geslagene
meelsuiker.
CASTAGNETTEN, (muz.) klaphoutjes.
CASTALIA, dochter van Castilius, koning der omstreken van den Parnassus, die, door Apollo
vervolgd, in eene bron veranderd werd,
welke de eigenschap bekwam, dat hij, die uit
dezelve dronk, de gaaf der voorspelling bekw am. Eerie andere bron van gelijken naam
ontsprong aan den voet van den Parnassus,
en had, even als de Hypocrene, de kracht, om
door haar water tot het dichten te bezielen.
Naar de ze bron dragen de zanggodinnen den
naam van Castaliaden.
CASTE, familiestam, inzonderheid bij de Indianen.
CASTEL, eene kleine vesting, kasteel, slot. Caste&tan, kastelein, slotbewaarder, burgvoogd.
Castelanzj, de waarcligheid van slotvoogd.
CASTELLAN een voornaam beambte in Polen.
CASTIGATIE, tuchtiging. Castigeren, tuchtigen.
Castoreum, beveror
CASTOR, castoor , een ber.
g
eil. Zie kastoor.
CASTOR EN POLLUX, de tweelingen, een gesternte
in den dierenriem • desgelijks een vurige
damp, welke zich, na eenen storm, aan de
toppen der mastboomen pleegt te hechten.
CASTOREUM, een krijgslied der Spartanen, volgens hetwelk zij den viand dansend aangrepen.

CATE.

CASTRAAT, eengesnedene,

ontmande •; een gesnedene of ontmande zanger. Castratie, en
castrering , de ontmanning. Castreren, ontmannen.
CASTRAMETATIE, het afsteken, aanleggen en
inrigten van eene legerplaats.
CAST UM DOLORIS, lat., een smartenleger, eene
lijk- of rouwtoerusting, eene lijkbaar. Zie
katafalco.
CASU, lat., door toeval, toevallig, toevalliger
wijze : casu substrato, in het voorhanden
zijnde, tegenwoordige geval. Casu quo, in
welkgeval, ook in alien gevalle. Casueel,
toevallig, bij gelegenheid.
CASUALIA, lat., casualien, toevalligheden, toevallige ambtsverrigtingen. Casualiteit, toevalligheid.
CASUIST, eengewetensleeraar, hij, die, in
twijfelachtige gewetensgevallen , oplossing
weet tegeven. Casuistica, de gewetensleer.
Citsus, toeval, gebeurtenis ; ook, in de spraakkunst, de veranderingen der naamwoorden,
om derzelver onderscheidene betrekkingen
geloofs- en
uit te drukken. Casus reservati,
ewetenszaken, over welke de Paus zich
g
het regt van te oordeelen behouden heeft.
nhet
Casusp ositie , eene voorstelling
va
g eval.
CATABAsis, was in degrieksche kerken eene
plaats onder het altaar, alwaar de reliquien
bewaard werden • ook eene harmonische
periode, waardoor men Lets verachtelijks of
laags uitdrukte of voorstelde, b. v. hi' is
zeer vernederdgeworden.
CATABULENSES, waren bij de Romeinen knechts,
welke her en daar, tot algemeen gebruik,
ehouden werden.
g
CATAFALCO, een lijktoestel, die in Italie voor
voornamepersonen in de kerken opgerigt
wordt.
beenbreuk.
CATAGMA
,
CATALLA, werden in de middeleeuwen de roerende goederen genoemd, en hiervan leiden
sommigen het woord kapitaal af.
CATALOGUS, Zie kataloog.
CATAMARAN, eene vlotboot in Oostindie.
CATAMITUS, een bijnaam van Gan merles.
CATARACTE1N, watervallen, zoo natuurlijke als
door kunstgemaakte.
CATASTROPHE, (van catastase, de derde afdeeling
van een treurspel der ouden) de uit an
van een treurspel, ieder treurig einde eener
zaak.
CATECHEET, een in het Christendom onderwezene • ook een 'one geestelijke, die nog
geene bijzondere vaste plaats heeft.
CATEJA, werpspies, waarvan zich de oude
Galliers en Duitschers bedienden. Zij hing
aan een kettingje, waarmede zij konde tern
getrokken en alzoo meermaten gebruikt
worden. Anderen willen, dat het eene knolls,
aan eene ketting vastgemaakt, geweest is.

CAUS.
CA.THAERESTS , zuivering
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CEBR.

van het ligchaarn.
zaken de oorzaak van de andere is • ook het
vermogen om te werken. Causaal verband,
(geneesmiddelen), welke het
wilde vleesch wegbijten.
verband door oorzaak en werking,,
dat is
CA.THAREN, noemden de Novatianen zich, om
zulk een, waardoor de verbondene din en
daarmede aan te toonen, dat zij lieden van
een' schakel van oorzaken en werkingen
groote godsdienstige gestrengheid en heiligvormen. Causen, streken, bedriegerijen.
held waren.Dezen naam, welke algemeen
Causeren, veroorzaken.
gehaat werd, gaf men daarna ook aan de CAUSALIS, de brandblaar.
Albigenzen, Waldenzen en anderen, en door CAUSIS, het branden.
verbastering van uitspraak, zegt men, dat Clusoms, heet, brandend.
het woord ketter ontstaan is.
CAUSOMA, brand, brandende hitte.
CATHARINE-ORDE, orde der heilige Catharina
CAUSTICA. , brandmiddelen. Causticiteit , de
op den berg Sinai; ook een geestelijke ridbrandkracht. Caustisch, brandend.
derorde, wierpligt het was, het graf der CAUTERISATIE , het heelku.ndige branden met
heilige Catharina te bewaken, de we en van
gloeijend ijzer of moxa •; ook het zetten van
roovers te zuiveren en depelgrims te hereene fontenel en de daardoor voortgebragte
Bergen.
werking.—Cauteriseren, met gloeijend ijzer
CATHARSIS, zuivering (naar beneden).
enz. branden.
CATHEDRARIERS, bij de Romeinen, zekere bedienCAUTIE, borg, waarborg. Cautionneren, borg
den, die de voorname vrouwen in de draagstellen, voor iemand borg blijven.
stoelen droegen.
CAVADA , eene portugesche maat van omstreeks
CATHEDRATICUM, eene zekere somwelke
, de
vier kannen.
Diocesanen aan hunnen bisschop of aan hem, CAVAGE, fr., inkeldering, het loon daarvoor •
die bij hen de v' t' heeft, jaarlijks opbrenook kelderhuur.
gen.
CAVAGNOLE, kansspel, ook biribi genoemd.
CATHETEN, de beide regthoekszijden eens regtCAVALATO
,
eene munt in Toskane.
hoekigen driehoeks.
CAVALCADE, fr., een optogt te paard •; eene
CATHETERISMUS, eene ziekte, waarbij het water,
pracht- of lustruiterij; een schitterende
uit hoofde van den steen of andere redenen,
ruitertogt, processie, bij welke een voornaam
nietgeloosd kan worden.
persoon rondgereden wordt.
CATHIMIA
,
Cathmia , het ere aan een touw of CAVALERIE, fr., de ruiterij. Cavalerist, ruiter,
als een touw in de die to nedergelaten word t;
soldaat tepaard. Cavalier, een ridder,
. ook een ertsader in de aarde en in ertsganedelman, (krijgsk.) een walkat. Cavalieregen.
ment, ridderlijk •; ook vlugtig, ligtzinnig.
CATHOCHILON, een mensch met eene dikke
CAVALLO, de kleinste napolitaansche koperen
onderlip.
munt, waarvan er 12 een grano uitmaken.
CATHODUS, het nederdalen van het bloed Haar
CAVALOT, oude kleine fransche munt •ook
de baarmoeder of het darrnkanaal.
kanon, hetwelk eenpondskoge11000 tot 1500
CATHOLICUM, een algerneen geneesmiddel.
passen ver schiet.
CATHYPNIA, een zeer vaste slaap.
CAVALQUET, stuk, hetwelk de trompetters blaCATIMARAN, vlot uit drie stukken hout, waarvan
zen, wanneer de kavallerie eene stall nadert,
de visschers te Madras zich bedienen.
of dezelve doortrekt.
CATIMARON, eeneboot der wilden, welke slechts
CAVAMACHIE, de kunst om vlekken uit te maken.
door een enkel man voortgeroeid wordt.
CAVATA, of cavatine, ital., (muz.) een klein
CATIUS, een God der Romeinen, van wien zij
kortgezang, zonder tweede hoofddeel.
geloofden, dat hi' de menschen voorzigtig CAVATENE, muzijkstuk, volgens hetwelk gedanst
maakte.
en tevensgezongen wordt.
CATOPTRISCHE ANAMORPHOSEN, worden zulke verCAVE ON , capecon , fr., neusnijper voor paarkeerdgeteekende beelden genoemd, die, in
den.
kegel-, rol- of zuilvormige spiegels moeten CAVEHANE, turksch koffijhuis.
gezien worden, om het ware beeld te vertoo- CAVENT, borg. Caveren, borg zijn, voor iets
nen.
aansprakelijk zijn • ook een' schermstoot
CATORETICA, afdrijvende middelen.
benedenwaarts afwenden.
CAtus, colis, de stengel, steel der plan ten.
CAVETTE, heet in de versterkingskunde, eene
CAUMA, verbranding • ook groote hitte.
kleine nattegracht in het midden van eene
CAUSA, lat., zaak, oorzaak, aanleiding, regtsgroote drooge gracht, om de vijandelijke
zaak, geregtelijke handeling. Casuadebendi,
mijnen te vernielen.
regtsgrond der schuld. Ad pias causas, tot CAVILLATIE, verdraaijing, bespotting, naaping.
goede oogmerken. Honoris causa, eershalve.
Cavilleren, verdraaijen, bespotten, naapen.
Causaal, redengevend. Causaliteit, de oor- CAVITEIT, holte, holligheid.
zakelijkheid, gelegenheid •; een verband, uit CAZAN, voorzanger in de joodsche Synagogen.
kracht van hetwelk de eene der verbondene CEBRION, een der reuzen, welke met de Goden
NUNSTWB.
10
CATHAERESISCHE,

CENO.
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streden , en door Venus gedood werd.
CEDEL, ceel, cedula, lat., een briefje, lijstje.
CEDE MAJOR' ! lat., wijk voor den magtigen.
CEDENT, overlater , overhandiger •; hij, die
afstand doet(bijzonder van eene schuld).
Cederen, afstand doen, overlaten.
CEDILLE, een klein haakje order de letter c. (0,
waardoor dezelve als s. uitgesproken wordt.
gewrichtsgezwel, door rheumatismus
,
CEDMA
veroorzaakt, bijzonder in het heupgewricht,
koxalgie.
e, (gelijk aan onze
CEDOLA, een credietbriefi
banknotes ) van de Banco dello spirito santo,
gelijk Mede aan het huffs van leening : Monte
di pieta te Rome.
CEDO NULLI, lat., ik wijk voor niemand (benamin g van eene pracht-kegelslak, parel-kegelslak).
CEDULA, noemen de Spanjaarden de pas of vergunningsbrief, dien andere volken zich van
de spaansche regering moesten verschaffen,
om op de amerikaansche plaatsen te kunnen
handelen, en schepen derwaarts te mogen
zenden.
CEINTRE, de ladderboog voor het uitmuren der
mijngangen.
getrouwe
CELADON, een smachtend minnaar,
herder. — Ook zeegroen.
C EL EBRE, fr., beroemd. Celebreren, vieren ,
p
le ti of feestelijk gedenken. Celebratie en
celebrering, de viering. Celebriteit , 1.Termaardheid, beroemdheid.
CELERITEIT, (celeritas, lat.) snelheid, gezwindheld.
CELIBAAT, de ongehuwde staat, echteloosheid.
COlibataire, een ongehuwde, een oude vrijer.
CELLE, cel, kamertje, vertrekje (in kloosters).
Cellebroeder, een monnik, die zoodanige eel
tot zijne wooing heeft.
GELLITEN, ordeslieden, die den reel van den
heiligen Augustinus volgen en de zieken
verzorgen.
CELLO, (muz..) zie violoncello. Cellist, een kleine basspeler.
CELOTOMIA, breuksnijding.
CELTEN Of KELTEN, een oud noordsch yolk.
CEMBAL D' AMOUR, eene soort van klavier, door
Godfried Silbermann uitgevonden.
CEMBALO, ital. (muz.), zie clavicentbalo.
CEMENT, metselkalk, voegwerk. Cementtvater,
koper houdend water, in hetwelk koper,
door middel van zuren opgelost is. In de
hongaarsche cementbronnen wordt ijzer
gecementeerd, dat is verkoperd. Cementeren,
met deeg of kalk verbinden •, veranderen,
veredelen.
CENANGIA, ceneangia, keneangie, ledigheid der
bloedvaten.
CENCHRIAS, hersenvlecht.
CENDRE, aschkleurig, aschgraauw.
CENOBIET, cenobite, fr., een kloostermonnik,
kloosterbroeder. Ceno6itiseh, kloosterachtig,

CENT.

kloosterlijk. Cenobium , een klooster.
CENOSIS,

ontlediging.

kenotaphium), een ledig
grafteeken •; praal- of eergraf voor eenen
overledenen, wiens ligchaarn zelf aldaar niet
be raven is.
CENSEREN, beoordeelen, proeven, berispen. Censor, een beoordeelaar, boek- of schriftbeschouwer, boekregter. Censuur , beoordeeling, boekenschouw, het schrift- of boekgerigt, tot het al of niet drukken van een werk.
Censura ecclesiastica, kerkboete, kerkstraf.
Censureren, in den ban doen, nit de kerkelike gemeenschap sluiten.
CENT, eene nederlansche koperen munt, bedragende een honderdste gedeelte van eenen
gulden. Centime, eene fransche koperen
van eenen frank.
munt, ter waarde van 1 /1,0
Centum, lat., honderd. Pro cent, van, of
ten honderd, b, v. vijf pro cent, vijf van het
(ten) honderd. ,
CENTAURUS, (fabelk.) eenpaardmensch.
een gewigt van honderd
CENTENA AR, centner
,
pond.
CENTERHOEK, middelpuntshoek , is de hoek,
welke ontstaat, wanneer uit het middelpunt
eens regelmatigen veelhoeks re to linen tot
twee naast aangelegene polygonshoeken
g
etrokken worden.
CENTGERIGTEN, hadden in Duitschland aanvankelijk alleen in kleine regtzaken, de re tspreking, in lateren tijd verkregen zij ouk
ten deele de bloedban of het regt, om diefstal, moord, brand, verkrachting te straffen.
CENTIARE, fr., de nieuwe fransche vlaktemaat
van bijna 9 1 parijsche voeten in het vierleant • het honderdste gedeelte der are. Tien
centiaren maken eene declare , en ties
deciaren eene are. Zie Are.
CENTIFOLIE, centifolium, lat., de honderdbladerige, sterkbebladerde roos.
CENTIGRAMME, l hoo gramme, ( 1/ 100 nederl. wigtje). Zie gramme.
CENTILITRE, It1)1.00 litre Oh, maatje nederl. inhoudsmaa Zie litre.
CENTIMANEN, Cottis, Briareus en Gyges, zonen
van Uranus en Gea (hemel en aarde), reuzen
met 100 armen en 50 hoofden, met de Goden
verbonden, in den strijd tegen de Titans.
fr., eigenlijk centieme, een honderdste
CENTIME,
edeelte van eenen frank. Zie cent.
g
metre, (een nederlandsche
C ENTIMETRE ,
duim). Zie metre.
CENTISTERE, l hoo stere, (10 cubieke palmen nederlandsch). Zie stare.
CENTO, la werk •; een stuk, nit vele la en zaCENOTAPHIUM, (eig.

mengevoegd.

middelpuntig, in het middelpunt
zich bevindende, in het middel punt werkende • zie centrum. Centrale vergadering, waar
de werkzaarnheden van andere vergadering e rr zich als in een punt vereenigen • cen-
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CESS.

traalbeweging , de kringvormige, zich om CERATOPHARYNGEUS (musculus), tongbeen-slokspier.
het middelpunt draaijende beweging; centraalkraeht, in het middelpunt werkende CERATUM, cerotum, eene zalf (pleister) met was.
kracht; centraalorganen, hoofd-levenswerk- CERBERES, (fabelk.) de helhond, eene driehoofdie hond, welke de poort der hel bewaakte,
tuigen, b. v. hart, fors en maag • centraalen ieder naar binnen, maar niemand naar
positie, (krijgsk.) de middelste of hoofdbuiten liet gaan.
stelling •; centraalpunt, het middelpunt •;
centraalscholen , kreits- of hoofdscholen • CERCHNASMUS, cerchnon, cerchnus, ruwheid en
heeschheid der keel.
centraalvuur. het middelpuntsvuu,
r ver-

meend vuur in het midden des aardbols. CERCLE , fr. , een gezelschapskring • voorste
kring (in schouwburgen).
Centralisatie, de vereeniging in een middelpunt, zamentrekking, vereenvoudiging. Cen- CERCOSIS, moederpolyp, een (staartvormige)
uitwas aan de vrouwelijke teeldeelen.
treren, het middelpunt zoeken, vinden, volgens het middelpunt bearbeiden, b. v. holle CERCURES, een wijdbuikig schip der oude bewonerg van Cyprus.
spiegels. Centrifugaalkracht , de middelpuntschuwende kracht. Centripetaalkracht. CE EA ceria , naar honiggraten zweemende
hoofduitslag.
de naar het middelpuntstrevende kracht ,
Centrobarisch, op het zwaartepunt betrekking CEREAL1EN, een feest ter eere van Ceres, waarbii
de daad, dat Ceres met hare nimfen hare
hebbende, of uit de beschouwing daarvan
geroofde dochter Proserpina met toortslicht
afgeleid wordende.
zocht, dramatisch voorgesteld werd.
CENTROSCOPIE, dat gedeelte der meetkunst, hetWelk van het middelpunt der grootheden CEREATES, bijnaam van Apollo.
het binnenste der hersens of de
,
CEREBELLUM
handelt.
kleine hersens, Welke door de grootere (cereCENTRUM, lat., het middelpunt, vereeniginspun t;
bra) ingesloten en voor den zetel der ziel
fig. de bijzondere stand, in welken zich
gehouden wordt,
iemand bevindt, b. v. hij is niet in zijn
centrum, hij is niet in den kring, waarin hi' CEREBRAALSYSTEMA., leer van de hersens en derzelver zenuwen.
zich wenscht. Centrum gravitatis, het zwaarCEREBROSIS, hersenwoede.
tepunt.
CENTUMVIR, lat., een honderdman, een der CEREMON1E, plegtigheid, pligtpleging, gebruik
van wellevendheid. Ceremonieel, de wet van
honderd mannen, die, bij de oude Romeinen,
het gebruik, of de gewoonte, het gebruikemedeleden van een gerigt waren. Centunilike • het innerlijke van plegtige gebruiken •;
viraat, de waardigheid van honderdman.
het voorschrift voor plegtigheden en feesten.
CENTUPLEREN, verhonderdvoudigen.
Ceremonieux, plegtig, feestelijk, wellevend,
CENTUR1E, een honderdtal, getal of schaar van
vol ceremonien, lastig. Ceremoniemeester,
100 man, of stukken geschut.
iemand, die de plegtigheden regelt.
CEPHALACA, gr., (eig. kephalaka) en cephalalgie,
(geneesk.) hoofdpijn. Cephalitis, hoofd- of CEREs, (fabelk.) de godin van het koren, graangodin. Ceres dienen , veel van eten en drinhersenontsteking. Cephalogie, de leer van
ken houden,
het hoofd(in de ontleedkunde). Cephalorneter, een hoofdmeter, werktuig om het hoofd CERNEREN, (krijgsk.) insluiten, omsingelen.
to met (in de verloskunde). Cvhalotomie, CERTEPARTIE, chartepartie, chartrepartie, fr.,
ca rts partita, ital., (kooph.) een scheepsde hoofdontleding.
vrachtbrief, een vrachtcontract.
CEPHALARTRISCHE, kephalartrische (geneesmidCERTIF1CAAT, certificat, fr., getuigschrift, bedelen), hoofdreinigende geneesmiddelen.
vestiging. Certificat d'origine, zie origine.
CEPHALINE, het achterste dikke gedeelte der tong.
Certificatie, het bevestigen, voor waarheid
CEPHALODESMION, kephalodesmion, hoofdbindsel.
verklaren, de verzekering. Certificeren, verCEPHALOLOXIE, kephaloloxie, het scheef dragen
zekeren, door eengetuigschrift bevestigen.
van den hals, scheeve hals.
CERTIORATIE, de verklaring van het regt, uit
CEPHALONOSOS, kephalonosos, hoofdziekte.
krachte waarvan iemand, b. v. vrouwen en
CEPHALOPHYMA, kephalophyma, hoofdgezwel.
onmondigen of geestelijken van de vervulCEPHALOPONIA, kephaloponia, hoofdpijn, aanling eener verpligting vrij zijn, wanneer zij
houdende hoofdpijn.
van dat regt nit uitdrukkelijk afstand geCEPHALOPYOSIS, kephalopyosis, verzwering in of
daan hebben.
nabij het hoofd.
CEPHALUS, noon van Mercurius en Herse, edit- CERUIS, loodverw, loodwit.
anders
•;
CERVELADE WORST, eigenlijk hersenworts
genoot van Procris.
ook gerookte en sterk gekruide vleeschworst.
CERATECTOMIA, hoornhuidssnijding.
CERATIASIS, het behebt zijn met hoornuitwassen. CESSAT, lat., het valt weg, houdt op. Cessante
causa, cessat effectus, met de oorzaak houdt
CERATITIS, hoornhuidontsteking.
ook het uitwerksel op. Cesseren, ophouden,
CERATOCELE, hoornhuidbreu.k.
uitblijven, wegvallen.
CERATOGLOSSI (musculi), de tongebeen-hoornen.
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CHAN.

een derpriesters bij de Grieken,
die het weder moesten waarnemen en bagel
en onweders voorspellen.
CHALAZIUM, chalaza, chalazosis, de zoogenaamde hagelkorrels of blaren aan de oogleder' • ook vinnen in het gezigt, vinnen in
het varkensvleesch.
CHALCOGRAAPH, gr., een plaatsnijder, graveur
(eigenlijk koper- of metaalsnijder). Chalcographie, plaatsnijkunst.
CHALCOLITH, de kalksteen, kalkspath.
CHALDER, eene maat van 20 ton, die in Zweden
voor steenkolengebruikt wordt.
CHALDRON, zekere engelsche steenkolenmaat.
CHALIL, fluiten, welke de Joden, ten tide van
David en Salomo, uit de schenkels van
kraanvogels en ooijevaars vervaardigden, en
welke met onze fluiten veel overeenkomst
hadden.
CHALINQUE, een sehip der Indiers, hetwelk
bijna vierhoekig is.
CHALON, fr., een wollen voerdoek (waarsehijnlijk naar de plaats der uitvinding, of vervaardiging, chalon genoemd).
CHALOUPE, fr., sloep, kleine boot • een loop- of
sluipscheepje.
CHANADE, fr., (krijgsk.) de marsch van overgaaf; het teeken tot de overgaaf.
CHAMARREREN, bordu.ren. Chamarrure, borduursel.
CHAMBELLAN, fr., kamerdienaar.
CHANBRE, fr., kamer. Chambre garnie, gestoffeerde, gemeubeleerde, (van al het noodige
huisraad voorziene) kamer. Chambre obscure,
zie camera.
CHAMBRE ARDENTE, was op het einde der 17 e en
in het begin der 18 . eeuw, toen het giftmenCHACO, zie Tschako.
gen in Frankrijk nog zeer in zwang was, een
CHACONNE, ciacona, een muzijkstuk in 3/4 maat,
geheim geregtshof aldaar, hetwelk vergiftinaar hetwelk gezongen en gedanst kan
gingen onderzocht, en in zulke lijfstraffelijke
worden.
zaken regt sprak.
CHAERAPHORSYNE, de vrolijke krankzinnigheid.
CHAMELEON
,
zie kameleon.
CHAGRIN, fr., verdriet, kommer, droefheid •
ook sagrijn, sagrijnleer. Chagrinant, bedroe- CHAMOIS, gemsenkleurig, zweemende naar de
isabellekleur • ook zekere stof.
vend. Chagrineren, bedrocven, verdrieten,
CHAmpANE, een indiaansch schip, hetwelk 60
kwellen.
tot 80 ton houdt en zonder eenig ijzerwerk
• de ketting
Bans• de
CHAINE, fr., keten, ketting
g
emaakt is.
boeijen, dwang; schering (op het weefgeCHAMP DE DATAILLE, fr., het slagveld, de strijdtouw.)
plaats.
CHAISE, fr., eigenlijk een stoel, eene sjees, halfCHAMPIGNON, fr., een paddestoel, flguurl. een
koets.
lotselings rijk geworden mensch zonder
CHAKITICHI, het zesde hemelsche huis der
P
verdiensten.
en andere
en waaruit zijiekten
z
Astrolog,
CHAMPION, fr., een strijder, een voorvechter.
onheilen voorspellen.
Championne, eene kloekmoedige vrouw.
CHALAND, fr., zie kalant.
CHAN , Kan, een vorst of opperhoofd der
CHALAND, groote schepen met eenen zeer hooTartaren.
gen achtersteven • ook platte vaartuigen van
middelmatige grootte, waarvan men zich op CHANCELEREN, wankelen, in twijfel staan.
CHANCRE, een kankeracbtig, wegvretend gede Seine bedient.
zwel • een gezwel in venusziekten.
CHCLASIE, eene oogziekte, die in eene slapheid
CHANDELIER, blinde, een opgeworpen muur, om
het hoornvlies bestaat.
van
bij belegeringen de arbeiders teen het
CHALASTISCHE (geneesmiddelen), weekmakende
geschut der vijanden to beveiligen.
geneesmiddelen.
aftreedbaar, waarvan afstand gedaan
kan worden. Cessibiliteit, aftreedbaarheid.
Cessio, lat., cession, fr., afstand, het afstand
doen • cessio bonorum, de afstand van goederen, van het eigendom aan de schuldeischers. Cessionaire, fr., cessionarius, lat.,
hij, wien lets afgestaan wordt.
CESTROSPHENDONA, werppijlen der Romeinen met
een' dubbelen weerhaak, die doormiddel van
een' slinger met veel naauwkeurigheid geworpen konden worden.
CESTUS, de gordel van Venus •; ook bij de Romein en eene sort van vechthandschoen, van
dikke koelederen riemen, om den arm en de
vuistgewonden, somtijds ook wel met lood
voorzien.
CESUUR, caesura, lat., rustpunt in een vers.
CETETA TEDESCA, een luitvormig muzijkinstrumerit met 10 snaren voorzien, hetwelk voor
het eerst bij de Duitschers in gebruik gekomen is.
CETRA, kleine schilden van leer of olifantenarden en Afrikanen
vel, welke de Spanja
aan eenen riem om den pals droegen.
CEURAFVATH, eene sekte der Banganen in Indie,
die het geloof aan de zielsverhuizing , en
de vrees, omgeere van hunne gestorvene
bloedverwanten to vermoorden , zoo ver
drijven, dat zij z elfs het kleinste insekt niet
dooden.
CHABLON, chablone, een toonbord, leerbord,
voorbeeldplank.
CHAERAQUE, fr., schabrak, zadeldek.
CHACABOUT, Anachoreten onder de Tonquinezen,
die zich alle gemakken dezes !evens ontzeggen, en aan de zielsverhuizing gelooven.
CESSIBEL,
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CHAT.

Charitê, mild- of weldadigheid •; ook
ruiling, verruiling, verwisseling
naarn
ook wisselbrief; ruilwaren, bijzonder van
van een openbaar ziekenhuis te Berlijn.
boeken. Changeant, veranderlijk • geglarisde CHARITE CHRETIENNE, eene orde, die door koning
taf. Changement, verandering. Changeren,
Hendrik HI van Frankrijk voor de arise
veranderen, verwisselen, verkleuren, ontofficieren en invaliden ingesteld werd.
aarden.
CHARITE DE NOTRE DAME, eengeestelijke orde van
CRANTERELLE, fr., de zingsnaar, bovenste fijnste
den regel van Augustinus, welke zich met
snaar.
de verzorging van zieken bezig houdt.
CHARMNNEN, zie gratien.
CHAOS, de vormelooze klomp, waarin alle hoofdstoffen, voor de schepping der wereld, onder CHARIVAR1, fr., een verwardgeraas, geklink
elkander, vermengd waren; figuurl, wanmet ketels, enz. • ookgeschreeuw, twist; eindelijk eene katten- (slechte) muzijk.
orde, verwarring. Chaotisch, woest, on eCHARLATAN, fr., een kwakzalver •; ook een praalschikt, verward.
CHAOURI, eerie kleine zilvermunt in Georgie.
haus, snoeshaan, snorker. Charlatanerie,
CRAPE, kap, vat, waarin een ander, met kruid
kwakzalverij, snorkerij, snoeverij, pralerij.
gevuld, geplaatst wordt, om het veils te CHARLES D 'OR, zie Caroline.
bewaren • ook de mantel van een kanon of CHARMANT, fr., schoon, bekoorlijk, betooverend,
innemend. Charmeren, bekoren, betoovemortiervorm, die uit leem,
paardemest en
ren, verrukken.
scheerwol toebereid wordt • ook de kop (het
bovenste) van een' vuuroven • deksel over de CHARON, caron fabelk.) de veermati van de
orgelpijpen.
hel, die de zielen der afgestorvenen over den
CHAPEAU, fr., een hoed, fig. een manspersoon,
Stijx in de benedenwereld bragt.
heer. Chapeau-bas,
met den hoed onder den CHARTA BLANCA, zie Carte blanche.
CHARTA MAGNA, lat., een groot papier of blad
arm.
•;
CHAPELET, fr., een rozenkrans.
eenegrondwet, eerie hoofdoorkonde der
CHAPERON, fr., helmdeksel, kapje. Chaperon
engelsche staatsgesteldheid.
CHARTE PARTIE, zie Certepartie.
rouge, roodkapje.
CHARTER, chartre, fr.,oude oorkonde.
CHAPPA-DELLALA, de stem el welke in Golconda
op de aldaar bereide waren gedrukt worth ; CHARTOMANTIE, waarzeggerij uit kaarten.
ook de belasting,
welke van deze waren CHARTomvux, zegelbewaarder en archivarius
opgebragt moet worden.
van eenenpatriarch van Konstantinopel. Het
archief heette Chartophelatium of Cha p hi
CHAPPARS
,
couriers in Perzie, die in zaken van
latium.
den koning of van den staat gezonden word n.
CHARYBDIS, dochter vanNeptunus en de aarde,
CHARACTER, zie karakter.
CHARADE, fr., lettergrepenraadsel.
van eene voorbeeldelooze vraatzucht • zij
CHARADG, Charog , een hoofdg
eld, hetwelk de
werd door Jupiter met zijnen bliksem
Joden en Christenen, die zich in de states
getroffen en in zee gestort, alwaar zij eene
des turkschen keizers ophouden, betalen
draaikolk veroorzaakte,waarin de schepen
moeten.
vervielen. Zie Scylla.
CHASMA, eene wide opening, de muil,
CHARAVARI, eene overtrekbroek.
CHASME, chasmos
CHARGE, fr., last • lading (bij schietgeweren);
het geeuwen.
,
bediening, eerepost, pas de charge, storm-- CHAS-ODA, de laatste en binnenste voorkamer in
pas, hulppas. Chargé d'affaires, een zaakbehet Serail te Konstantinopel, waarin zich 40
zorger. Chargeren , belasten, bezwaren
der voornaamste hofbedienden op houden.
overladen (met huisraad en versieringen). CHAS-ODA-BASCHI, is aan het hof van den turkChargering, de last, lastgeving • het afvuren.
schen keizer zoo veel als opperkamerheer.
CHASSE-MAREE, eenvischvoerder, of ventjager,
CHARIENTISMUS, (redek.)eene soort van spotternij,
wanneer sets hards of slechts met verzacheen vaartuig, dat spoedig visch aanbrengt.
tende woorden uitgedrukt wordt. B. v. als CHASSEKI, de eerste Sultane, of die vrouw van
men tot een toornig of razend mensch « maar,
den Sultan, welkehem den eersten prins
zacht wat" zest.
gebaard heeft.
CHASSEREN, 'a en voort- of wegjagen, (dansk.)
CRARISTICARIERS, waren bij de nieuwere Grieken
eene soort van bedelmonniken, die hunne
huppelende en snelle zijdeschreden makers.
Chasseur, een jager. Chasseur acheval, een
verzamelde aalmoezen aan het klooster
bra ten.
jager te paard, een rijdend jager.
CHARISTICON, gr., wedervergelding, tegengeCHAssiN, de windlade in de orgels.
CHAT, kat, een instrument waarmede kanonnen
schenk.
CHARISTIE, zie eucharistie.
en rnortierengeviseerd worden •; ook een
CHARITABLE, fr., mild, of weldadig. Charitatiplat schip, van voren spits en van achteren
vum, lat., eene noodbijdrag,
rood, met masters en tot600 ton voerende.
e welke een
bisschop (in dringenden nood) in zijn kerspel, CRATE, chatte, een schip, tat alleen scheepstoestel voert.
als een vrijwillig geschenk, ma invorderen.
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CHM.

loo raven maker/.
ven maken. Chemineren,
slot, kasteel, vesting van allerlei
aard, met muren, torens en grachten CHEMISE, fr., hemd • een alledaagsch vrouwenvoorzien.
kleed. Chemisette, een voor-, half- of kraagCHA.TELET, policie- en lijfstraffelijk geregtshof
hemdje.
CHEMOSIS, gr., oogontsteking.
voor de stad Parijs, ook zeker pasteitje.
CHATIB, bij de Turken een geestelijke, die in
CHENILLE, fr., eerie soort van overrok, een vrouwenmantel. En chenille, hetzelfde als en
de moskeenpredikt.
CHATOULLE, fr., geld- of juweelkistje; de huisneglige, zie neglige. Chenilles, fluweelkoorschat of eigene beurs van eenen vorst.
den, boordsels.
CHAUDEAU, chaud'eau, fr., warme eijerwijn.
CHEQUI, een gewigt te Smirna, omstreeks drie
CHAUSSEE, fr., straatweg, steenweg, kunststraat.
ond zwaar.
P
Chausseren, met kousen en schoenen klee- CHERUB, de naam van eenen hoogen geest of en el
van bijzondere soort, in de heilige schrift.
den, schoeijen ; banen, straten, plaveijen.
Chaussure, het schoeisel.
Cherubim is het hebreeuwsche meervoud.
CHAUSSONS, eene soon van ligte schoenen van
CHESNEGAR-AGA ,
een voorname hof
des turkschen Sultans, die al deszelfs spijzen
bijzonder week leder, waarvan zich de
eerstproeven moet •; voorproever.
dansersvooral in balletten bedienen.
CHAVARIGTEN, eene sekte der Mahomedanen,
CHEVALERIE, fr., de ridderschap, het ridderdom,
die Mahomeds onfeilbaarheid niet erkent.
Chevalier, een ridder. Chevalier d'industrie,
CHA.VATTE, schawatte, een rolvormig gegoten
een geluksridder , fortuinzoeker, reizende
ijzer, 10 a 11 centenaars zwaar, waarin de
g
oochelaar.
CHEVALET, een schildersezel • ook een rakettenaambeelden vastgezet warden.
CHAZINZAREN, eene bijzondere sekte der Armebank, om eene gansche rij raketten in eens
niers inde 30 eeuw, welke geen ander
te later) opgaan.
CllEvira-LEGEas, fr., lit paardenvolk, ligte
beeld dan een kruis vereerde.
CHAZNA, de schatkamer des turkschen keizers.
ruiters.
CH A ZNA-AGASI, de gesnedene schatmeester van
CHEVELURE, het hoofdhaar, de haarwas.
de moeder des regerenden turkschen keizers. CHIAMATE, heet in de schermkunst een geveinsd
CHEDA, tinnen munt in het koningrijk van
bloat geven, waardoor men zijnepartij beter
denzelfden naam in Oostindie. Men heeft
nailer bij kan komen.
eene achthoekige groote van 9 penningen, CHIAUSLAR-CHIATIBI , was de schrijver bij eene
en eene ronde kleine van 1 penning waarde.
oda of afdeeling der Janitsaren.
CHEF, fr., hoard, aanvoerder, bevelhebber, het
CIRCA, gewone drank der Amerikanen, uit geopperhoofd, de opperste, voorstander. Chef
stampte mals toebereid.
d'escadre, een schout bij nacht. Chel-d'ceuvre, CHICANE, fr., spit.svindigheid, twist. Chicaneren, haarkloven, bedillen, twisten. Chicaeen meesterwerk, meesterstuk.
CHEILALGIE, cheilocace,cheiloncus,cheilophyma,
neur, een haarklover, bediller, twister.
lipziekte, lipgezwel. Cheilorrhagie, lipbloe- CHIENUSSAR-AGA , een beambte, die het opzigt
ding, van Cheilos, Chilus, de lip •; ook de
over het linnengoed des Sultans heeft.
opene wand.
CHIFFONNEREN, frommelen, in wanorde brenCHEIRAPSIA, het aanraken en bijzonder zacht
gen, krenken •; ontrusten •; (eene vrouw)
wrijven met de handen, b. v. na het bad, of
onbetamelijk aantasten. Chifronniere, eene
hooge nieuwerwetsche laadtafel, voor kleinigbij het dierlijke magnetismus.
CHEIRIATER, chiriater, wondheeler, operateur.
heden.
CHEIRISMA, cheirismus, cheirisis, chirurgicale
CHIFFRE, fr., het cijfer •; geheim schrift, geook magnetische behandeling.
heim schrijfteeken. Chi rear een cijferaar,
CHEVY, een turksch geld- en zilvergewigt van
geheim-schriftmaker. Chiffreren, met of esproken) geheime schriftteekens aanduiden,
100 drachmenof 6400 grein, wegende
6637 2/5 oudhollandsche azen.
of voorzien.
CHELy s, een instrument der Ouden, waarvan CHIGNON, fr., nekhaar, neklok.
het eerste gezegd wordt door Mercurius, uit CHILER-BASCHI, de opperschenker aan het turkde schaal eener schildpad, vervaardigd te
sche hof. Chiler-Oglandari, de hem toegezijn. De meest gewone werden van een
voegde pages.
geitenkop gemaakt, waaraan zich nog de CHILIADE, gr., chilias •; een getal of verzamehoornen bevonden, waarop 7 snaren getrokling van 1000, een duizendtal, 1000 jaren.
Chiliarch, een opperhoofd van 1000, een
ken werden.
CHERIE, de scheikunde, oplossings- of ontbinoverste over 1000. Chiliasmus, het geloof
aan een duizendjarig Christusrijk op de
dings-kunst. Chenzicus of chemist, een scheiaarde, of deszelfs verwachting. Chiliast, een
kundige. Chemicalia, scheikundige toebevoorstander der leer van een duizendjarig
reidselen.
C HENINCOUVERT, fr., (krijgsk.) een bedekte we
rijk.
ofgang, voorwal. Cheminement, het loo g- CHILIOGONE, cen duizendhoek.
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bij de Grieken en hen, die derzelver CROANORRHAGIA , bloedvloeijing uit de choanen
(achterste neusgaten).
godsdienst aannamen, eea offer van 1000
ossen.
Cum, fr., schok, stoot, slag •; aanval, aangreep,
CarmERE, fr., een ongerijmd verdichtsel, gril,
bijzonder het instorten der ruiterij. Choquant, aanvallend; aanstootelijk, beleedigend.
hersenschim • eigenlijk een fabelachtig gedrogt. Chimeriek, ongerijmd, grilziek, herChoqueren, aanvallen •; aanstootelijk zijn,
senschimmig, gedrogtelijk.
beleedigen.
CHINEES, piramidevormige toren, welken de ChiCHOERAS
,
koningszeer, scrofulae.
nezen ter eere hunner afgoden, wier beeld CHOLAGOGA, gr., ( geneesk.) galverdrijvende
middelen.
zich op deszelfs spits bevindt, bouwen en
CHOLAS, cholix, deplaats der lever •; ook de
zeer schoon opsieren.
CHIOCADAR , een jonge slaaf, die den turkschen
Barmen.
sultan bestendig eene volkomene kleeding CHOLASMA, choloma, cholosis, cholotes, verlammin g.
achter aan dra g t.
CHOLEDOGRAPHIE , verhandeling over de gal ;
CHIRAGRA, de handjicht, het handeuvel.
beschrijving van dezelve. Cholelithiasis, galCHIROGRA.PRUM , een handschrift, hetwelk een
schuldenaargeeft, zonder daarin een zeker
steenziekte. Cholelithus, degalsteen. Cholemesia, het opgeven van gal. Cholepyretos,
onderpand to verbinden. Hij, die zulk eery
galkoorts. Cholerrhagia, cholorrhoed, chohandschrift bezit, heel chirographarius.
lorrhagia, galuitstorting, cholera,
CHIROLOGIE, hand- of vingerspraak.
CHIROMANT, handwaarzegger, waarzegger uit
CHOLEDOLITH, gr., (geneesk.) galsteen. Cholera,
de handtrekken. Chiromantie, handwaarzegdegalzucht. Cholera morbus, de zwarte
zucht. Cholericus, een galzuchtig, warmgerij, voorzegging uit de handen of de trekken derzelve.
bloedig, vurig, opvliegend mensch. Cholerisch, galzuchtig, vurig, opstuivend.
CuiRoiv , een centaur en bekwaamgeneesheer
en sterrekundig,
e zoon van Saturnus en CHOLIAMBUS, ook skazon, een kreupele jambus,
Philyxe, werd onder de benaming van den
die in den laatsten voet eenen spondeus in
boogschutter onder de sterrebeelden geplaats van eenen jambus heeft.
CHOLOMA, cholosis, elke verwrikking of belemplaatst.
Crunomum, eene boosaardige zweer.
mering van de juiste beweging eens lids,
CHIRONOMIE, de handbewegingsleer • kunst om
bijzonder die van den schenkel, als wanneer
de handen, bij het doer, van eene redevoezij het hinken veroorzaakt.
CHONDROCELE, kraakbeenbreuk. Chondrogenesie,
ring, geschikt tie bewegen.
CHIROTONIE, deplegtigheid van het opleggen
de veranclering van zekere deelen in kraakbeen. Chondroglossus (musculus), kraakder hand eensgeestelijken.
beentongspier. Chondro phalyngeus (musCHIRRHEUMA, vloeijing (gezwel) aan de hand.
culus), tongbeenslokspier.
CHIRURGIE, de wondheelkunde. Chirurgus, chiCHONDROGRA.PHIE, gr., de knokkelbeschrijving.
rurgijn, wondheeler.
CHITARONE, eene soort van citer, met draad-en
Chondrolog,
ie de knokkelleer, leer van de
darmsnaren in twee rijen, hebbende er somknokkels (in het mensehelijke ligehaam.)
Chondrotomie, de knokkelontleding.
tijds wet veertig.
CRITOME, de opperste geestelijke der Negers,
CHOOR, zie koor. Choro, ital., een gezang, door
al de zangers tegelijk aangeheven, Chorus
dien zij bijna goddelijk vereeren.
CHLADNISCHE PROEVEN, Chladni in Wittenberg
met iemand maken, met hem instemmen.
heeft over de theorie van hetgeluid voor- CHOPINE , eene wijnmaat in Frankrijk, IN elke
treffelijke proeven genomen, dezelve zigtbaar
jets minder dan eerie halve kan bevat.
voorgesteld, en honderd zes en zestig °rider- CHORAAL, koraal, kerkgezang; ook de toon of
scheidene soorten van dezelve, in afbeeldinwijs der kerkliederen. Choralist, een koorzanger.
gen, medegedeeld.
CHORAGE, aanvoerder, eigenlijk voorzanger,
CHLAMYS , een opperkleed der Grieken en Rodansmeester.
meinen, hetwelk zij slechts in het veld pleCHORDAPSUS
werkelijke of vermeende) omsnoegen to dragen.
ring der darmen, en daardoor veroorzaakt
CHLANIDION, een mantel dergrieksche en habijlo
drekbraking.
nische vrouwen.
CHORDOMETER, een werktuig,
CHLOASMA, (groenachtige enz.) huidvlek, leverom de sterkte der
snaren to meten.
vlek, loofvlek.
CHOREA, (geneesk.) de dansziekte. Chorea St.
CHLORIET, een look- of preigroene talksteeri.
Viti, de sin tvitusdans, eene soort van zenuwCHLORINE, in de nieuwste chemie, het hypekramp (in de voeten).
roxygeneerde radicaal der zoogenaamde
CHOREGRAPHIE, gr., de dansbeschrijving, danszoutzuren.
CHLOROSIS, (geneesk.) de bleekzucht (vriejsterteekening. Choremanie, de danswoede.
ziekte).
CHOR-EPISCOPUS, een koor- of wijbisschop.
CII1LIOMBE,
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of ondeugdgeschiedenis •, geruchten, niteen versvoet van tweeletterstrooisels (van enkele plaatsen of lantlen).
grepen, zie Trochaeus.
Chronisch, langdurig • chronische ziekten,
CHORIAMBUS , ( dichtk. ) een vierlettergrepige
langdurige en afwisselende ziekten. Chronoversvoet, waarvan de twee uiterste lang, en
distichon, chronogramma of chronosticon,
de beide middelste kort zijn • b. v. vogelenjaartalvers, cijf
ervers, waarin enkele letters
zang.
een zeker jaartal beteekenen. Chronographic,
CHORIODITIS, ontsteking der vatenhuid.
tijdbeschrijving. Chronologie, tijdrekenkunCHORIST, hetzelfde als Choralist.
de, tijdleer. Chronologisch, tijdrekenkundig.
CHOROBATES, een waterweger, waarvan zich de
Chronologist, chronoloog, een tijdrekenkunOuden bedienden.
die. Chronometer, een tijdmeter, zeeuurCHOROGRAPHIE, gr., oordbeschrijving. Chorohywerk, timekeeper, bij de Engelschen.
drographie, oordbeschrijving der wateren,
CHRYSANTHEMUM, gr., de goudsbloem, gele woerivieren of zeeen.
kerbloem.
CHOROLITHEN, boomsteenen, wanneer de teekefling met bosschen begroeide heuvels en CHRYSIET, de goucIsteen.
CHRYSOGRAPHIE, degoudschrijfkunst, kunst om
dalen voorstelt.
met goudinkt te schrijven, of letters te verCHOIJAN, levantsche karmijnkorrels , groene
gulden.
zaadkorrels, die merle tot bereiding van den
karmijn gebruikt worden •, ook de naam der CHRYSOLITH, hetzelfde als Chrysopras.
voormalige opstandelingen en aanhangers CHRYSONANIE, de goudzucht, goudwoede, gouddurst.
der koninklijke partij in het westelijke Frankrijk, van hunnen eersten aanvoerder zoo ge- CHRYSOPOEIA, de ku.nst, om den steen der wijzen en uit onedele metalengoud te vervaarnoemd.
di en.
CHOUSTAK, eenepoolsche munt, omtent 2 stuiCHRYSOPRAS, eene soort van geelgroenen goudvers waard.
steen.
CHREsromATIE, gr., uitkiezing, verzameling van
voorbeelden, (van de beste stukken nit een CHUPNESSAHITEN, eene sekte, die zich sedert de
ne eeuw in Turkije in het geheim uitgeof meer boeken), zulk een leerboek.
breid heeft, en Christus voor den waren God
CHRIE, chria, eene korte redevoering, schoolen Verlosser der wereld houdt.
retie.
CHRISAN en CHRISMA, de zalf- of wijolie, gewijde CHUPPA, de draaghe- mel, onder welken bij de
Joden het trouwen voltrokken wordt.
olie, in de katholijke kerken. Chrisma beook de zalving, of het oliesel. Chris- CHYLIFICATIE of CHYLOSIS, (geneesk.) de chijlmadu
king, of bereiding van bet voedsel tot een
matie, het' vormsel.
wit vocht ; van chylus, chip.
CHRISTIAN n ' OR, eene deensche goudmunt, welke
Christiaan VII sedert 1775 heeft laten slaan, CVNIATER, een geneesheer, die zich, tot de
, genezing der ziekten, meerendeels van scheien waarvan er 33 op eene ruwe mark gaan.
CHRISTIANISEREN, tot een' Christen maken, of
kunstige geneesmiddelen bedient.
bekeeren. Christianismus, de christelijke CHYNIE, zie chemie.
CHYNOSIS, zuivering van het melksap als tweede
leer, het christelijke geloof, christendom.
spijsvertering.
CHRISTIANISSIMUS, lat., de allerchristelijkste, een
(pauselijke) bijnaam des ko•nings van Frank- CHYMUS, de maagbrij, spijsbrij in de maag.
CIAMBERLOEK, de rok des turkschen keizers,
rijk.
welke, bij gehoorgevingen, door de voorCHRISM, eigenlijk een gezalfde. Zie Messias.
CHRISTUSDAALDER, worden die munten en menaamste staatsbeambtengekust wordt.
daillesgenoemd, waarop de geboorte van CIBEREN, de naam der beste en grootste rozijnen.
Christus voorgesteld is, en deswege vooral
tot kersmisgeschenken bestemd werden. De CIBILLA, eene lange tafel, waaraan de Romeizeldzaamste engezochtste is van Ferdinand
nen, bijzonder te velde, la ten te eten.
CIBORIE, cibortum, lat., de heilige vaas, (in de
I, van het jaar 1500.
CHRISTUSORDE, werd in 1394 door Dion sins
roomsche kerken).
koning van Portugal, in plasts van de ver- CICATRICANTIA, epulotica, middelen, welke de
nietigde tempelorde gesticht.
heeling der wonden bevorderen.
CHRON, een nieuw ontdekt metaal.
CICERO, eene middelmatige schrijfsoort in de
CHROMA DUPLEX
muzijk) de dubbele noot, de
drukkerijen.
verhooging van den toon met eene halve CICERONE, ital,, een geleider van vreemdelinnoot.gen, kunsttooner, kunstaanwijzer we ens
CHROMATISCH, eigenlijk kleurig, zie achromahunne gewone bespraaktheid, schertsender
tisch • vervolgens (muz.) halfschredig, of in
wijze, naar Cicero den redenaar, aldus
halve toonen op- en of klimmende.
genoemd).
CHRONICA, eigenlijk de tijdgeschiedenis, zie CICHOREI, suikerei.
kronijk. Chronique scandaleuse, de schand- CICISBEAAT, geleidingsambt, het werk van eenen
CHOREUS, (dichtk.)

CINQ.

— 81 —

CIRC.

kleine zilveren munt, welke li soli doet., en
daarvan zijnen naam ontleent.
man (naar de italiaansche zeden).
CINQUINO, eene napolitaansche rekenmunt, die
CID, arab., een bevelhebber, of generaal.
CTDABUS, kleine grieksche munt, omtrent 1 1/2omtrent eenen halven stuiver van ons geld
bedraagt.
cent waardig.
CIDER, ooftwijn, bijzonder appelwijn. Cidera- CINXIA, Juno, als ontbindster van den gordel,
onder welken naam zij door de bruiden ver-zzjn, ooftazijn.
eerd werd.
CIDEVA1NT, fr., eertijds, voormaals, wijlen,
CIDEVANTS, werden in Frankrijk, sedert de om- CIPIER, gevangenbewaarder, stokwachter.
wenteling van 1789, bijzonder de adellijken, C1RAGE, eene schilderij van roodachtig gele,
naar versch was gelijkende, kleur •; ook
somwijlen ook de gewezene priesters en
schoenensmeer.
rijken genoemd.
CIBORIA, een hijnaam van Ceres bij de Arcadiers. CIRCA, lat., omstreeks.
CIDORIS, eerie soort van hoeden der oude per- CIRCADA, het bijvalletje, dat de bisschoppen en
aartsdiakenen in de middeleeuwen voor het
zische en parthische koningen.
bezoeken der kerken genoten.
CIGAREN, spaansche tabaksrolletjes.
• CIRCATOREIV, die monniken, welke in de slaapCmcium, lat., cilice, fr., een ruw haren hemd;
vertrekken rondgaan, en op het gedrag der
een gordel met scherpe stekels, welke ter
overige acht moeten slaan ; ook de gevol magboetoefening op het naakte ligchaam gedrati den die, in plaats van den orde-generaal,
gen wordt, een boetgordel.
de kerken en kloosters bezoeken.
CILINDER, cylindre, fr., ronde zuil, rolsteen.
CI CE eene vermogende tooveres, die bijzonder
Cilindrisch, cylindrique, cilindervormig.
menschen in dieren veranderde, onder anCIMBAAI„ een snaartuig, min juist klavier gederen Ulysses gezellen in varkens.
noemd ; ook een orgelregister uit zeer kleine
pijpjes, tot aanvulling van het grootere werk. CIRC ,LASES circensische , spelen •; jaarlijksche
spelen bij de oude Romeinen. Panem et
CEMENT, zie cement.
circenses, brood en schouwspelen ! Wanneer
CIMMERISCH, van de Cimmeriers, die aan het
het romeinsche yolk daaraan een gebrek
noordelijkste gedeelte van Scythie woonden,
had, konden de bestuurders doers wat zij
Van daar cimmerische , dikke duisternis,
wilden.
bij de dichters.
CINADE, schandjongen, jongeling, die tot on- C1RCITOR, een officier bij de legers der Romernen, die des nachts in de legerplaatsen rond
natuurlijke ontucht dient. Cinadie, doze onreed, om to zien of de schildwachten niet
deugd zelv e.
sliepen.
CINCINNATUSORDE, eene militaire orde der noordCIRCULAIR, kringv-ormig, ringvormig. Circuamerikaansche vrijstaten.
laire, een rondgaande brief. Circulair-vuur,
C1NCTUCULUM, eene kleeding der jongelingen bij
ring- of kringvuur. Circulatie, de kris loo
de Romeinen.
omloop (van bled of geld). Circuleren,
CINCTUS, eene schort om het onderlijf, ook eene
omloopen, in omloop zijn •; in eenen kris g
bekleeding, welke van het onderlijf tot op de
bewegen.
voeten reikt.
CIRCULATOREN, goochelaars bij de Romeinen,
CINEFACTIE, verbranding tot asch.
die overal rond zwierven, maar zich bijzonCINELLEN, koperen bekkens, die bij het turksche
der in den circus ophielden. Circulatoria,
veldmuzijk gebruikt worden.
(chemie) kolven met helmen, wier snavels in
CINERARIUM, bewaarplaats van asch • de kruik,
de kolven teruggaan.
waarin de de Ouden de asch der verbrande
lijken verzamelden ; ook het benedenste ge- CIRCULUS, zie cirkel,
deelte van eenen chemischen oven, waarin CIRCULUS LOGICUS, ecne soort van drogrecle,
waarbij men datgeen, wat nog bewezen moet
de asch valt.
worden, als bewijs aanbrengt.
CINERARIUS, een bediende bij de Romeinen, die
de vrouwen met een klein ijzer, hetwelk in CIRCUMCIRCA, lat., omtrent, bijna.
de asch heet gemaakt werd, het Naar krulde. CIRCUMCENTRISCH, alomzijdig.
CINGULUM VENERIS, liefdesgordel, noemden de CIRCUMCESSIE, hiermedc beteekenen de scholastieke theologen, bij de Drieeenheid, het
Chiromanten die linie, welke tusschen den
bestaan van de eene goddelijke persoon in de
wijs. en middelsten vingerbegint,en tusschen
andere.
den ring- en kleinen vinger sluit, somwijlen
CIRCUMCISIE, circumeisio, lat., de besnijdenis.
ook over de vlakke hand uitloopt.
CINQ PREMIERS, fr., de vijf eersten (kaarttrekken). CIRCUMDUCTIE, circumdictio, lat., bedrog.
TERMINUS, wanneer op eene dagCINQUILLE, quintille, vijfspel, eene snort van CIRCUMDUCTUS TERMINUS
vaarding noch klager noch beklaagde veromberspel met vijf personen. Cinq premiers,
schijnt, en de dagvaarding vernietigd wordt.
de vijf trekken des spelers, voor dat een anCIRCUMGYRATIE, eene hevige soort van duizeling,
der er een gehaald heeft.
draaiziekte.
CINQUINA, eene mantuaansche en korsikaansche
cicisbeo, huisvriend, vrouwengeleider, bij-
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de omvang, omkring; hetzelfde
als peripherie.
CIRCUMFLEXUS, lat., (spraakk.) circumflex, het
verlengingsteeken, kapje •; ook een houw,
eene schram.
CIRCUMPOTATIE, een gastmaal, hetwelk de Grieken bij de begrafenissen hielden.
CIRCUMSCRIBEREN, omschrijven •; iemand be perken. Circumscriptie, omschrijving, be paling,
beperking.
CIRCUMSPECT, omzigtig, voorzigtig, bedaehtzaam. Circumspectie, omzigtigheid, behoedzaamheid.
CIRCUMSTANTIE, gesteldheid , omstandigheid,
geschapenheid. Circumstantia facti, lat.,
eene voorgevallene omstandigheid. Circumstantieel, omstandiglijk. Circumstantieren,
met of naar alle omstandigheden voorstellen
of verhalen.
CIRCUMVALLATIE , omschansing , insluiting.
Circumvallatielinie, de omschansings- of
omwallings-linie.
CIRCUMVENIEREN, bedriegen. Circumventie,
bedrog.
CIRCUS, een lang rond gebouw bij de Romeinen,
waarin hunne onderscheidene soorten van
schouwspelen gegeven werden.
CIRKEL, circulus, lat., kring. Circulus tropicus
cancri, de keerkring van den kreeft •; circulus capricorni , de keerkring van den
steenbok.
CIRRAGRA, haarziekte, plica.
CIRSOCELE, kramaderbreuk.
CIRSOPRTHALMIE, eene oogziekte, waarbij de vaten
der aangewassene huid door het bloed uitgezet worden, zich van de hoeken der oogen
naar het hoornvlies heen verspreiden, en het
zien verzwaren of beletten.
CIRSOS, bloedaderopening, varix, bijzonder in
den balzak.
CIRSOTOMIE
,
uitsnijding of afbinding van een
aderkop.
Cis, lat., aan deze zijde, b. v. cisalpinisch,
cisalpijnsch, aan deze zijde der AI en.
CISALIENi11 . cisaille) afsnoeisels, afval in de
munten • gekras.
CISE, de muntstok, of het werktuig, waarmede
uit de vrije hand gemunt werd.
CISELEREN, ingraveren, steken, met de graveerstift of den beitel bewerken, zilver driven ;
met bloemen versieren.
Cisro JANUS, een almanak in ellendige latijnsche
verzen, inde 11-13de eeuw voor de
schooljeugd gemaakt en gebruikt.
Cisium, een tweewielige gevlochten wa xen der
Romeinen, die door muilezels getrokken
werd.
CISTERCIENSER-ORDE, eenegeestelijke orde der
Katholijken, uit de Benedictijner-orde oorspronkelijk, maar strengere reels en van
. het klooster Citeaux, in Frankrijk, haren
naam hebbende.
CIRCUMFERENTIE,

CLAQ.

cisterna, lat., waterbak,
gootsteen, regenbak onder den grond.
CISTOPHOREN, eene soort van oude munten, ter
eere van Bachusgeslagen, waarop korven
gemunt zijn.
CITADELLE, kleine vesting,
, burgt
stadsvest.
CITATA, lat., aanhalingen, aanmerkingen, aanwijzingen. Citatie, aanwijzing, aanhaling •
(regtsg.) oproeping, dagvaarding. Citeren,
dagvaarden •; aanhalen •; geesten citeren,
geesten bezweren.
CITHORISTICA, was bij de Ouden eene bijzondere,
door Am p ion uitgevondene, dichtkunde,
welke voornamelijk tot begeleiding of momagnement der titer bestemd was.
p
CITO, lat., gezwind, snel, haastig.
CITOYEN, fr., een burger.
CITADIER, civadien, eene koornmaat in Marseille, van omstreeks 8 kannen.
CIVIL, burgerlijk •; billijk, matig, (prijs). Civile
post, een burgerlijk ambt. Civile staat, eerie
kamer of vergadering op het raadhuis, waar
aanteekening gehouden wordt van alles, wat
tot den burgerlijken stand betrekking heeft,
alsgeboorte, huwelijk, afsterven enz. Civilegium, een burgerbrief. Civilisatie, beschavin g. Civiliseren, beschaven, verfijnen, de
zeden verzachten. Civiliteit, wellevendheid.
Civiliter mortuus, lat., burgerlijk dood •;
iemand, die van den re ter voor dood
verklaard is, schoon hi'j nog Leven kan.
Civile list , de hofhoudingsbehoefte (des
konings van Engeland), bepaalde hofhoudingskosten. Civismus, civisme, de burgerzin, burgerdeugd.
CiviLoQuium, de in Lubeck plaatshebbende gewoonte, om de statutes jaarlijks viermaal
door den regerenden burgemeester to lateri
voorlezen.
Cm, Cisa, eene godin der oude Duitschers,
welke zij het behoud der veldvruchten en
het toevoorzigt over het voedsel toeschreven.
CLAIRET, fr., bleekroode wijn •; bleeker.
CLA1R-OBSCUR, fr., (schilderk.) helderdonker,
klaarduister • de juiste verdeeling van Licht
en bruin.
CLAIR-VOYANT, fr., een helderziende, of iemand,
die in den magnetischen sla g met
met gesloten
oogen, of in het donker, alle voorwerpen
duidelijk ziet en kent.
CLAM, eengewigt in Siam 12 rijstkorrels zwaar.
atoms, eene soort van bij de Ouden gewone
krijgsliederen.
CLAN, voornaam edelman • erf- en leenheer, in
CISTERN, CISTERNE,

Schotland.
CLANDESTIN, fr.,

clandestinus, lat., heimelijk,
verborgen •; clandestine possessio, heimelijk
aangematigd bezit •; clandestina sponsalia,
heinlelijke huwelijksver/oving •; clandestinum conjugium, heimelijk huwelijk.
CLAQUE-BOIS, een oudtijds gebruikelijk speeltuig,
hetwelk uit 12 tot 17 houten staven, van
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onderscheidene lente,
g
bestond, welke met
een stoke geslagen werden.
CLARA-ORDE, eene nonnen orde, welke doorden
heiligen Franciscus van Assisen, gezamenlijk
met de heilige Clara, in het jaar 1212 gesticht
werd. De kloostervrouwen heeten Clarisserinnen,en
z" 'n
verdeeld
in twee soorten,
waarvan de eerie strengere ordesregelen dan
de antlere heeft.
CLARIFICATIE, verkla ring, opheldering, Jouleri p g, bewijs. Clarificeren, het heldere
afgieten •; verklaren, bewijzen.
CLARINE, CLARINO, eerie trompet • clarinette,
de klarinet, tuitfluit. Clarinettist, een
klarinetblazer.
CLASSE, fr., classis, lat., klasse, orde, afdeeling.
Classificatie, het afdeelen, de ordening,
schikking (in vakken). Classificeren, afdeelen, schiften, indeelen. Classisch, klassiek,
voortreffelijk, voorbeeldig, voornaamste, als
rigtsnoer dienende • classische, (klassieke)
werken, meesterwerken, meesterlijke schriften : classisch, (klassiek) schrijver, een
hoofd-of meesterlijke schrijver.
CLAUDEREN, beet bij de boekbinders het zamensluiten der clausuren.
CLAUDICATIE, het hinken •; ook het regt om zijne
verpligting weder of te gaan.
CLAUSULA, clause, clausule, beding, voorwaarde, bepaling, voorbehouding •; slotstelling,
aanhangsel. Clausula codicillaris, het bijvoegsel aan een testament, hetwelk, schoon
niet als wettige Iaatste wil erkend, echter als
codicil gelden moet. Clausuleren, voorbehouden, beperken, bepalen, bedingen.
CLAUSUUR, het binnenste in de kloosters, waarin
geen persoon van het andere geslacht gaan
ma g,,
en welke de monniken of nonnen
zonder vergunning van hunne oppersten,
niet verlaten mogen. Clausuren, het heslag,
sloten en haken aan de boeken; eindelijk het
geheime archief.
CLAVECIN ROY AAL, een speeltuig, waarbij houten
hamertjes de toonen opgeven, en door aangebragte pedaaltreden veranderingen te wee
gebragt kunnen worden, welke gedeeltelijk
den toon van hetgeheele instrument veranderen,
gedeeltelijk denzelven versterken.
CLAVES, lat., de toetsen op het klavier. Claviatuur, het toetswerk.Clavichord,clavecimbaal,
clavier, een klavier. Claris, (muzijk) de
sleutel.
CLAVICULA SALOMONIS, een boek, hetwelk zoo enaamd het tooveren en de kunst vangoud
te maker] leert.
CLEISAGRA, jicht aan den p als en het sleutelbeen.
CLEMENTIA, lat., clemence, fr., genade goedertierenheid (van eenen vorst). Clementinae,
lat., een bock,dat pauselijke verordeningen
bevat.
CLERICA, het schedelplat,
de geschoren kruin
der katholijke geestelijken •; de tonsuur.
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Clerical
,
tot den priesterstand behoorende.
Clericaat,
de geesIelijke stand. • Clerici, de
geestelijken. Clericus, een geestelijken, priester. Clerus, klerizij, de geestelijkheid.
CLEROMANTIE, voorspelling door het lot en de
dobbelsteenen • ook eene bijzondere nitrekening van zekere getallen.
CLIDOMANTIE, voorspelling door middel van
sleutels.
CLIENT, cliens, lat., iemand die zich van eenen
advocaat, in geregtszaken, laat bedienen.
CLIENTELA, bescherming, de diensten, welke
voor een leen verrigt moeten worden •; de
leeneed.
CLIMACTERISCH JAAR, trapjaar.
CLIMAX, (redek.) opklimming, wanneer het
volgend woord het denkbeeld altijd sterker
uitdrukt, dan het voorgaande.
CLINAMEN, neiging van eene zaak.
CLINCAILLE, fr., allerhande metalen • ratelende
waren. clincaillerie, Neurenberger waren.
CLINICUM, kliniek, onderrigt en oefening in de
heelkunde. Clinisch, bedlegerig, ziek •; clinisch instituut, een ziekenhuis, eene heel-.
kundige inrigting tot onderwijs van aan
mendegeneesheeren.
CLINQUANT, klatergoud •; vandaar ook, valsche
.
luister.
Cuo, eene der negen zanggodinnen.
CLIQUE, fr., vereeniging van verscheidene personen tot zeker einde • betide, rot.
CusEomETER, een werktuig, naar een quadraat
gelijkende en door den beroemden vroedmeester Stein uitgevonden, ter naauwkeurige bepaling van de helling des vrouwelijken
bekkens.
laats, waarheen, zoowel p
in huizen
CLOAC ,
eene
als steden, de vuilnis afgeleid wordt. De
Romeinen, die voor alles goden hadden,
vereerden ook eenegodin Cloacina, een
naam, welke ook aan Venus als bijnaam
gegeven werd, en diende, om alleen wellusg
lie
of onreine liefde te beteekenen.
CLOSET, waarmede jets gesloten wordt, als een
mondslot enz. ; een klein vertrek.
CLOTHO, eene der Brie Parken of schikgodinnen,
welke over het menschelijke levee gesteld
waren. Zij spon den levensdraad •; terwijl
Lachesis het spinrok hield en Atropos den
levensdraad afsneed.
CUM., club, klub, eng., eerie geslotene vereeniging of een besloten gezelschap, waarvan
de medeleden clubbisten, d. i. klubgenooten,
genoemd worden. Club maconnique, vrijmetselaarsklub.
CLYSSUS, zamengestelde minerale spiritus.
verachtelijk) een klisteerzetter •;
CLYSTOREL
apothekersjongen.
CLYTEMNESTRA., tweelingszuster van Helena,
eene dochter van Leda en Jupiter, terwijl de
vader der andere Tyndarus heette. Met
Agamemnon gehuwd, werd zij hem, gedu-
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rende zijne afwezigheid voor Troje, ontrouw,
en, geholpen door haren boel Aegisthus,
vermoordde zij hem.
CNEPH, het zinnebeeld der eeuwigheid, en een
bijnaam van den Phthas of Vulkaan der
Egyptenaren.
CNIDOSIS, eene stekende jeuking.
CNISSOREGMIA, (Cnissorrhegmia), het garstige
opbreken, de zoogenaamde Sode.
COAETANEUS, coaetaan, tijdgenoot.
COACERVATIE, zamenhooping, op elkander hooCoacerveren, ophoopen.
P
COACLIVISCH, wat dwingen kan.
COACTIE, dwang, gewelddadige aanhouding. Vi
coactus, met gewelcl gedwongen.
COADJUTOR, coadjuteur, fr., bijgeschikte en
bepaalde navolger van eenen geestelijken
vorst, aartsbisschop.
cotnmissionairs der kooplieden in de
Levant.
COAGULATIE, stremm ing, het stollen . Coaguleren,
stollen.
COALESCEREN, zich innig verbinden of vereenig
en ; zamenwassen, inwortelen.
COALISEREN, verbinden. Coalitie, verbond, vereeniging.
COARCTATIO INI, vernaauwing van den mestdarm ,
zoodat de ontlasting gehinderd wordt.
COARCTEREN, drukken, persen, dwingen, noodzaken.
COARGUEREN, schelden, straffen, wederleggen,
overtuigen.
COBIDO, eene portugesche el, die eene gelijke
Len to met de amsterdamsche heeft.
COBRA, eene lengtemaat in China van 16 duitnen.
COCA, een amerikaanschgewas, welks loof
aldaar inplaats van tabak gebruikt wordt.
Van deszelfsgedroogde bezien bedient men
zich in Peru en Mexiko als kleingeld.
COCAGNE, eene, door de regering van Napels,
eenmaal 's jaars, gegevene vermakelijkheid,
bij welke aan het gemeen allerlei eetwaren
prijs gegeven worden. Land van Cocagne,
luilekkerland. Cocagnemast, kokanjemast,
een opgerigte mast of paal, aan wiens top
eenprijs in zilver enz. vastgemaakt is, en het
eigendom wordt van den even die langs
denpaal, gemeenlijk met zee besmeerd,
opklimt, en denzelven daar afhaalt.
COCARDE, fr., kokarde, een hoedstrik, veldteeken.
COCAS, degeledigde en uitgedroogde kokosnoot,
welke men in Azie, en bijzonder in Siam,
als maatgebruikt.
COCHENILLE, de scharlaken luiseene roode
westindische schildluis) ; ookde daarvan
bereide verw.
COCHLITHEN, versteende slakkehuisjes of wormschalen, of een afdruksel er van.
COCON, fr., een zijdentonnetje •; spinsel of huisje
van den zijdeworm.
CocyTus, (fabelk.) eene der vier helrivieren.
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codex, lat., een oud handschrift;
een wetboek : code Napoleon, een wetboek
van Napoleon ; codex chartaceus, een handschrift op papier; codex membranaceus, een
handschrift op parkement of andere dierhuid;
codex Alexandrinus, zie Alexandrijnsche
versie. Codex argenteus, oud afschrift van
eenegottische overzetting der vier evangelisten, door bisschop Ulphilas of Wolf, in
de vierde eeuw vervaardigd ; codex di lomaticus, verzameling van oude oorkonden.
Comm, bijdrage of bijvoegsel tot een testament of uitersten Wil.
CODILLE, fr., de dubbele inzet (in het spel) ; het
dubbel verlies, dewijl de tegenspeler meer
to trekken heeft, dan de speler.
COEFFEREN en COIFFEREN, het hoofd tooij,
en het
haar krullen. CoeTeur, haarkruller, hoofdtooijer. Coeffeuse , haarkrulster, hoofdopmaakster. Coeffure, hoofdtooisel.
COELIBAAT, zie celibaat.
COENACULUM , lat., de eetkamer , eetzaal (in
kloosters).
COENOBIARCH, de opperste van een monnikenklooster.
COENOBITEN, monniken,
die in kloosters onder
een' abt !even, ter onderscheiding van de
kluizenaars.
COENOLOGIE, het zamenkomen en onderling
spreken (der geneesheeren). Hetzelfde als
CODE, fr.,

Consult • Consultatio (medica).
COERCEREN, in

toom houden, bedwingen.

cerende middelen, dwangmiddeten. Cartio,
bedwang, beperking. Coercitief, dwingend,

wat een dwangregt bevat.
of gelijkeeuwig. Coeterniteit,
de medeeeuwigheid.
COETUS, zamenkomst, vereeniging, verzameling,
COEUR, fr., het hart • het roode harte-teeken, op
speelkaarten.
COEXISTENTIE, het medeaanwezen,
medebestaan.
Coexisteren, tegelijk of nevens elkander zijn,
gelijktijdig levee.
COFFILLA, eengewigt in Arabie, jetsminder
dan bij ons 1 engels.
COFFLE
,
heet in Afrika eene karavaan.
COFFRAGE
,
fr., ( krijgsk. ) het uitholen van
mijnen of aardgroeven. Coffreren, uitholen.
COGITATIE, overweging, overdenking. Cogiteren,
denken, overdenken, overwegen.
COGNAAT, bloedverwant van moeders zijde. Cognatie, bloedverwantschap van moeders zijde.
COGNITIE, cognitio, lat., de kennis, het onderzoek van eene zaak : absque causae cognitione, zie Absque. Cognosceren, geregtelijk
onderzoeken, erkennen.
COGNOSCEMENT, zie connoissabel.
COHABITATIE, lat., de bijwoning, het zamenwonen. Cohabiteren, zamenwonen.
COHAERENTIE en COHAESIE, zamenhang, verbinCOETERNEL, rnede-

ding, aankleving. Cohaereren, zamenhangen,

zamenhouden, aaneenkleven.
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elkander te vergelijken , inzonderheid gehouden heperken, zich matischriften. Collatio bonorum, re is toegen. Cohibitie, matiging, terughouding.
brenging van goederen •; collatio dotis, het
COHIER, schatlijst, schattingboek.
,),
geven van het huwelijksgoed in onderlinge
vereeren (eenen overledenen
COHONESTEREN
gemeenschap. Collation wor th ook gebruikt
b. v. de eer bewijzen van het lijk naar het
voor eene opdissching van koud vleesch,
graf te vergezellen.
gebak enz., onderscheiden van een gewoon
COHORTE, eene afdeeling der romeinsche soldamaal. Collationeren, (schriften of boeken)
ten, welke aanvankelijk uit 120 man bestond,
doorzien, vergelijken.
maar langzamerhand tot op 1000 man vermeerderd wend. Eigenlijk was het voetvolk, COLLATIE, regt om (eene predikantsplaats enz.)
te be even te verleenen, te bezetten. Collaechter be yond zich somtijds er ook ruiterij
tor, vergever, bezetter (van een predik- of
onder. — Ook werden sommige troepen
sehoolambt).
in Frankrij,
k onder Napoleon, cohorten
Curl, fr., gelijmd, geplakt •; ook digt onder
enoernd.
g
den band of rand ( in het biljartspel ).
,
CoHuE
een hoop yolks, dat zonder orde onder
Collêbal, een randbal. Collêstoot, stoot van
elkander spreekt •; figuurlijk, geraas, getier.
onder den brand.
COIFFEREN, zie coefferen.
COLLECTANEA, schriftelijke verzamelingen, verCOIN, fr. Conio, ital., de stem el voor de
zamelde berigten, aanmerkingen, enz.
munten, zoo als ook voor de stukjes lood,
welke aan de lakens en stoffengehangen COLLECTANT, een verzamelaar, bijzonder een
inzamelaar van aalmoezen. Collecte, eene
worden. Eigenlijk hock •; ook wigge.
inzatneling, geldzameling • het verzamelde
op hetzelfde
COINCIDENT, in elkander vallende,
geld •; ook altaargebed, altaargezang. Collecnederkomende. Coincidentie, het zamenteren, verzamelen. Collecteur, fr., collector,
treffen, zamenvallen. Coincideren, in elkanlat., een verzamelaar, lot- of inlegzamelaar.
der vallen, zamentreffen, op hetzelfde uitCollectie, collection, fr., verzameling, aantal,
komen.
meal te.
COINDICANTIA, lat., (geneesk.) medeaanwijzingen,
die met de reedsgedane waarnemingen COLLECTIEF, gezameld, verzameld • collectiefglas, een vereenigings-, verzamel- of brandovereenstemmen en hetgemaakte besluit
glas. Collectivum, of nomen collectivum,
versterken. Coindicatie, de mede- of neven(spraakk.) een verzamelend woord , b. V.
aanwijzing.
leger, y olk, bosch, enz.
COINSPECTOR, lat., medeopziener. Coinspectoraat,
het medeopzigt. Coinspiceren, mede opzigt COLLEGA, een ambtgenoot, medearbeider, medeleeraar, medeonderwijzer.
houden.
Cans, lat., bijslaap, vleeschelijke vermenging; COLLEGIA, collegien, voorlezingen. Collegiaat,
een stiftslid, stiftsheer • een stift. Collegie,
coitus illicitus, een ongeoorloofde bijslaap ;
collegium, lat., eene verzameling van verbloedschande, echtbreuk.
coitus damnatus
,
scheidene personen tot zekere oogmerken •;
COLASCIONE, een speeltuig, hetwelk naar eene
ookderzelver verzarnelings- of zittingsplaats;
luitgelijkt, met eenen hals, die 6 voet lang is.
desgelijks eene voorlezing op hoogescholen.
COLATORIUM, lat., (geneesk.) een zijgdoek.
Collegium privatum, bijzondere (bijzonder
Colatuur, de doorzijging, het doorzijgen.
betaalde) voorlezing • collegium publicum
Coleren, doorzijgen.
openbare voorlezing. Collegialisch, collegiaCOLCOTHAR, wat van het bezinksel, dat uit
liter, ambtsbroederlijk, eenstemmig, (dienst,
vitrioolzuur en een metaal bestaat,
en aan
leven).
het vuur blootgesteld is, overig blijft •
COLLET, een kraag, kolder, rijdrok.
doodenkop.
Cow, pak, stuk •; zie collo.
COLERE, fr., toorn, oploopendheid. Colêrique,
COLLIDEREN, tezamen stooten, botsen •; strijden,
toornig, opvliegend.
in den we g treden, in aanraking komen.
CoLicA, lat., colique, fr., kolijk, darmkramp,
een halsband, halssnoer.
COLLIER , fr. ,
darmpijn.
COLLIGEREN, inzamelen, verzamelen, te weeg
COLIFICHET, fr., beuzelkraam, beuzelarij.
brengen ; ook zich verhalen.
COLISEUM, (Kolossuspaleis), ontzaggelijk groot
gebouw in Rome, van 1612 voet in omvang, COLLIMEREN, zijn uitzigt ergens op vestigen, op
een doel oogen.
hetwelk zich tot in de 16 8 eeuw staande
Cows, baal, vat,
kist met waren.
heeftgehouden.
COLLISIE, zamenstooting, aaaraking, botsing •
COLLABORATOR, lat. medearbeider. Collaboreren,
oneenigheid, tegenstrijdigheid. In collisie
medearbeiden, gemeenschappelijk werken.
komen of geraken, in aanraking komen,
COLL' ARCO, ital. (muz.) met den boog, gestreken.
botsen, in twist of oneenigheid komen.
COLLATERAALVERWANTEN, seven- of zi j verwan ten.
Collisie van pligten, wanneer de eene pligt
Collaterale successie, zijdelingsche erving.
de vervulling van den anderen in den we is.
COLLATIO, lat., collation, fr., het houden van
het eene ding teen het andere, om die met Comm, ital., (kooph.) baal, pak, stuk, vat.
COHIBEREN, tern
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door middel van kunstig gemengde verwen.
collocatio, lat., de stelling, plaatsing ; (in regten) de rangschikking der COLOSSE, colossus, kolossusbeeld, een beeld
van eene bovenmatige grootte; fig. reus.
schuldeischers; de uithuwelijking. ColloceColossaal, kolossaal, reusachtig.
ren, stellen • uitzetten, uithuwelijken • ook
COLOSTRUM, de moedermelk kart na degeboorte.
(de schuldeischers) rangschikken.
COLPOCELE, moederscheedebreuk.
COLLOMNES, collonnes , heeten, in SpaanschAmerika, de in Polosiageslagene piasters. COLPOPTOSIS, moederscheevoorval.
COLPORRIIEXIS, Colporrhagie, bloedvloeijing uit
COLLOQUEREN, bespreken, zamenspreken •; een
de moederscheede.
onderzoek doen. Colloquium, lat., gesprek,
COLPORTEUR , fr., een marskramer , last- en
zamenspraak, godsdienstig onderhoud.
waterdrager •; koopman van oude boeken ;
COLLORATUREN, versieringen in het algemeen,
iemand, die de loterijbriefjes voor een' colbijzonder echter diegene, -welke bij de
lecteur rondbrengt.
koraalgezangen tusschen verzen gebruikelijk zijn. — Voornamelijk bekomen dezen COLPOSTEGNOSIS, vergroeijing der moederscheede
naam de uitlatingen van eenige vokaal uit Count, zeef, filtreerdoek, vilt.
COLUMBIUM, een nieuw ontdekt metaal.
een woord.
COLUREN, twee middagcirkels, waarvan de eene,
COLLUDEREN, den bal toekaatsen • (regtsg.) I ri
colure der nachteveningen, door de beide
verstandhouding zijn, heimelijke verstandpunten der nachteveningen, en de andere,
howling hebben, onder een deken steken.
colure der zonnestanden, door de beide
Collusie, eene geheime, bedriegelijke verpunten der zonnestanden gaat.
standhouding. Collusorisch, heirnelijk afgeondere orde van Dervischen,
COLVETI, eene bijz
sproken, geknoeid.
verbiedende dagelijks mcer dan 8 oncen to
COLLUTORIUM, mondwater,
eten. Een hunner voornaamste godsvereeCormins, opgeld, opwissel.
ringen bestaat daarin,dat zij zich alle dingsCOLLYRIDIANEN, eene Christelijke sekte in het
dagen, des nachts, naar het geluid eenes
Oosten,
op het einde der 4° eeuw, welke de
trommels, zoo lang in eenen kring roodmaagd Maria als eerie godin vereerde.
draaijen , tot zij magteloos of bewusteloos
COLOMBIN of colombinkleurig , duivenhalskleurig,
ter nedcr storten.
COLON, ( : ) het dub bele punt, teeken van zinCOMA koma, route slaapzucht.
scheiding ; ook de krorikeldarm.
COMARC AS, de provinciale geregtsdistricten in
COLONEL, fr., kolonel, overste.
deportugesche landschappen.
COLONIE, fr., kolonie, volkplanting, aanbouw •;
gezelschap of gemeenschap der volkplanters. COMB, eene engelsche maat voor drooge waren,
waarvande 20 omtrent een last uitmaken.
Coloniseren, eene volkplanting oprigten.
COMB ABUSEREN, in scherts, zich uit kuischheid
Colonist,
een planter.
zelf ontmannen, (van Combabus , volgens
COLONNADE, eerie zamenstelling, reeks, van
Wieland).
zuilen • rond gebouw, op zuilen rustende.
sl y gevecht, duel. CombattanColonne, kolom, zuil, pilaar •; legerafdeeling; COMBAT, stria slag,
ten, strijders, kampers •; weerbare of strijdook eerie dansfiguur.
bare mannen.
COLONNARO, eene spaansche zilvermunt van de
grootte eens daalders •; ook hoekige, ter COMBINATIE, zamenhouding, vergelijking, vergelijkende berekening; vereeniging. Combigrootte van eenen gulden. Het zijn Pesos de
neren, verbinden, vereenigen, vergelijken,
Plata, mexikaanschepiasters of 8 reaalstukberekenen.
ken, voor Peru en in Peru zelve geslagen.
Aan de eene zijde ziet men de gekroonde COMBUSTIBEL, combustible, fr., brandbaar. Cornbustibiliteit, brand- of verbrandbaarheid.
Herkules - zuilen, doorgolven bespoeld, met
Combustie, verbranding ; opschudding, ophet opschrift : Plus ultra.
roer.
COLOPBOLIUM, kolopholium, vioolhars, spiegelhars • ook erts, eerie min roodachtige, dan COMEDIANT, tooneelspeler. Comediante, tooneelspeelster. Comedie, de schouwburg • ook
zwartachtige stof. welke behalve onzuiver
een tooneelstuk, bijzonder een blijspel.
g
oud ook zilver bevat.
COMEDONES , lat., medeeters; ophooping van
COLOQUINTE, kolokwint, wilde kauwoerdappel,
eoxydeerde vochten in het celweefsel der
g
bitterappel.
COLORATUREN, (muz.) kunstige toonwendingen
hued.
COMES PALATINUS, paltsgraaf, hof- en paltsgraaf,
door loo en •; trillers, tremulanten, enz.
was oorspronkelijk een voornaam hof- en
COLOREREN, verwen, kleuren •; eenen schijn
erigtsambt aan de alts of het hof des keizers.
g
geven. De possessie coloreren, het bezit doen
blijken. Eene zaak coloreren, fraai voordoen, COMESTIBEL, eetbaar. Comestibelen, eetwaren •
suikergoed.
verbloemen.
COLORIET, chromatiek, het koloriet, de kleurgeCOMETITEN, zijn onder de steenen, welke men
vin g (in de schilderkunst), het voorstellen
astroiten of sterresteenen noemt, dezulke,
welke van stralen voorzien zijn, waardoor
van de natuurlijke kleur der voorwerpen,
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zij een naar kometen zweemend voorkomen
verkrijgen.
COMIQUE, fr., comisch, komiek, lustig, grappig,
aardig.
COMITAAT, vergezelling, gevolg ; ook een district,
kreits in Hongarijen.
COMITE, bevelhebber der roeiknechten op de
galeijen.
COMITE, fr., eene verzameling van beraadslagende personen, vergadering van onderzoekers.
COMITIA, rijks- of volksvergaderingen, rijksdagen.
COMMA.NDANT, kommandant, bevelhebber, bijzonder van eene stall of vesting. Commancte,
(krijgsk.) een nevenwerk, bijwerk bij vestingen. Commandement, bevel, gebod •, de
bestrijking, het beheer, bij vestingwerken.
Commanderen, bevelen, gebieden, aanvoeren. Commandeur, aanvoerder, bevelhebber.
Commando, het gebod, bevel, de aanvoering;
een troep afgezondene soldaten •; star van
commando, veldheerstaf.
COMMANDITE
kooph.) een heimelijke handel enoot. Societe en commandite, eerie handelsvereeniging, waarbij een het fonds aanbrengt
engelijke voordeelen geniet, doch wiens
naarn verholen blijft.
COMAE IL FAUT, fr., wel, rigtig, zoo als het
behoort, of zijn moet •, meesterlijk.
CONMEMOREREN, verhalen, opzeggen, melden
ook zich bezinnen,
gedenken.
COMMENDAMUS, lat., bisschoppelijk verlof, ter
kiezing van eenen geestelijken kandidaat.
COMMENDE, geestelijke prebende of goed. Commenderie, het gebied eener ridderorde.
COMMENSAAL, commensalis, lat., een dischgenoot.
COMMENSURABEL, commensurable, fr., meetbaar.
Commensurabele grootheden, die eene gemeene maat hebben. Commensurabiliteit,
meetbaarheid.
COMMENTAIRE, fr., commentarius, lat., commentarie, uitlegging, verklaring. Commentateur,
fr., commentator, lat., een uitlegger, verklaarder. Commenteren, uitleggen, ophelderen, verklaren.
COMMENTUM, eene verdichte zaak, onwaarheid,
leugen.
COMMERCE, fr., commercium, lat., commercie,
handel • ook zeker kaartspel. Commerceren,
handelen, koophandel driven. Commercietractaat, een handelverdrag of verbond.
COMMIES, commis, fr., factoor, handelbediende,
schrijver op een bureau, zaakbezorger. Commiesbrood, soldatenbrood.
CommurroNEN, commilitones, lat., medestrijders,
wapen- of spitsbroeders ; medeleerlingen.
CommiNATIE, bedreiging, Commineren, bedreigen.
COMMINUEREN, verminderen, versnipperen.
COMMISCEREN , vermengen. Commissibel , verniengbaar.

COMMISERATIE,

COMP.
erbarming, ontferming; mede-

lijden.
COMMISSARIAAT, het

ambt van eenen verzorger.
Commissaris, eengevolmagtigde,
•
gelastigde;
hij, wren de uitvoering van zekeren last opgedragen word t.
COMMISSIE, volmagt, last •; eene vergadering tot
onderzoek. Commissionnair, eett gelastigde,
zaakwaarnemerbijzonder in den koophandel). Commissoriaal, belast,aan eene cornmissie tot onderzoekovergegeven. Committent, committens , lat., last ever , die
eene volmagt aan een' ander geeft. Committeren, lastgeven, iemand lets opdragen.
COMMITTIMUS, lat., een regt (in Frankrijk) volgens
hetwelk zekerepersonen in civile zaken niet
voor de la ere regtbanken kunnen getrokken
worden. •
COMMODA, belooningen bij de Romeinen, Welke
de soldaten, die lang gediend hadden, verwierven • ook verkregene voordeelen.
COMMODAAT, een verdrag, waarbij aan Leman d
jets, voor eenen tijd, zonder geld, geleend
wordt • ook het zonder interest geleende.
COMMODE, bekwaam,gemakkelijk, eene commode, eenegemakslaadtafel. Commodo, ital.,
(muz.) bekwaam,gemakkelijk. Commoditè,
commoditeit,gemakkelijkheid : het geheim
gemak. Commodieux, commodieus, gemakkelijk, geschikt.
COMMODORE, op schepen of bij eene vloot, zoo
veel als brigadier bij een leer.
CommoNs, eng., de gemeenen, leden van het
lager huis des parlements.
COMMOREREN, vertoeven, zich ophouden (in eene
A laats. )
COMMOTIE, beweging; getroffenheid, gemoedsbeweging.
COMMOVEREN, bewegen, aandrijven, vertoornen.
COMMUN, fr., gemeen , gemeenschappelijk.
Commune, communiteit, gemeente, verzameting. Communicabel, communicable, fr.,
mededeelbaar. Communicant, deelnemer,
bijzonder aan het heilige avondmaal, avondmaalganger. Communicatief, mededeelend,
gemeenzaam. Communicatie, vereeniging,
verbinding ; gemeenmaking, mededeeling.
Communiceren, mededeelen •; het heilige
avondmaal vieren.
CommuNio, lat., communion, fr., communie,
gemeenschap, gezelschap •; de heilige maaltijd. Communio bonorum , gemeenschap
vangoederen.
COMMUTATIE, verwisseling, verruiling. Commuteren, verwisselen, verruilen.
COMPACISCENT, iemand, die tot een vergelijk
komt, een verdrag aangaat. Compaciscenten,
verdrag- of vredesluiters. Compacisceren,
vrede sluiten, zich onderling verdragen.
COMPACT, digt, vast, ineengedrongen.
COMPAGNE, fr., gezellin, helpster, vriendin,

echtgenoot, gemalin. Compagnie, gezelschap;
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vereeniging van onderscheidene personen
(kooph.); eene bende soldaten. Compagnon,
gezel, hulp, medegezel, handelgenoot, deelgenoot.
COMPAN, Compang, eene zilveren munt in Patona
en eenige andere oostindische kantoren
omtrent 2 stuivers waardig.
CompARABEL, vergelijkbaar, vergelijkelijk. Corn
paraison, fr., comparatie, comparatio, lat.,
vergelijking, gelijkenis. Comparatio literarum, (regtsg.) vergelijking ider schrifttrekken • en comparaison, par comparaison, in
vergelijking, bij vergelijking, sans comparaison, zonder vergelijking, zonder misbruik
van de vergelijking. Comparativus, lat., de
trap van vergelijking, vergelijkende trap,
(spraakk.).
COMPARANT, (regtsg.) de aanwezende, verschijnende.Compareren,vergel liken; verschijnen,
zich voor het regt stellen. Comparitie, zamenkomst, verschijning.
COMPARSEN,de zwijgende personen in een tooneelspel, ook figuranten en statisten genoemd ;
aismede sijmmetrieke rangschikking ter
plaatsing van zwijgende personen, dieren
enz.
COMPASCUI Jus, driftregt, regt om op eens anders
grond vee to driven.
COMPASSIE, compassion, fr., het medegevoel,
medelijden, mededoogen. Compatissant, medelijdend, deelnemend.
COMPASTOR, een medeprediker.
COMPATIBEL, compatible, fr., vereenbaar, zamenpassend, geschikt, gevoegelijk. Compatibiliteit, de vereenbaarheid, zamenpassing.
COMPATRIOT, een landman, landgenoot, medevaderlander.
.
COMPELLE, het compelle gebruiken, een drijf- of
dwangmiddel aanwenden. Compelleren, aandrijven, noodzaken, &winger).
CO3IPENDIEUX compendieus, zamengevat, kort
in elkandergedrongen, di t. Compendium,
een beknopt uittreksel van eene wetenschap
of leer; handleiding, bekorting.
COMPENSATIE, vergoeding, vereffening, schadeloosstelling. Compensatisexpensis, op gelijke,
wederzijdsche kosten. Compenseren, vergoeden, vereffenen, zamen betalen.
COMPETENT, bevoegd, regtmatig, geldig, passend,
behoorlijk; desgelijks een medeaanzoeker,
(om een ambt). Competentie, bevoegdheid,
regt, regtmatigheid, gepastheid, geldigheid;
medeaanzoek (om een ambt). Competentia
reserveren, zich het noodige onderhoud
voorbehouden. Competeren, toekomen, voegen, toebehooren.
COMPIACEVOLE, ital., (muz.) bevallig, aangenaam
(voordragen).
COMPILATIE, het verzamelen, zamenbrengen
een zamengeraapt stuk. Compilateur, fr.,
compilator, lat., een verzamelaarzamenraper uit boeken). Compileren, verzamelen,

COMP.

zamenbrengen, zamenrapen, zamentlansen.
dienstwilligheid, bereidwilligheid,
dienstvaardigheid, wellevendheid.
Complaisant , dienstwillig , bereidwillig
dienstvaardig, bereidvaardig.
COMPLECTEREN, zamenvatten, omvatten, bevatten, omvangen ; in zich besluiten ; ook verstaan, begrijpen, bevatten.
COM PLEET, complet, fr., voltallig, voleindigd,
het laatste biduur in
volkomen. Completen,
een klooster, (na de avond-kerk). Completeren, voltallig of volkomen maken, tot een
geheel brengen.
COMPLEMENT, fr., complementum, lat., een aanvulsel, aanvullingsstuk tot een geheel;geheelmaking, volcinding. Complementair, of
complementarius, beheerder, plaatsbekleeder
ofgevolmagtigde van een handelhuis; complementair-dag, de aanvullingsdag (in Februarij, van een schrikkeljaar).
COMPLEXIE, de ligchaamsgesteldheid, aanleg tot
gezondheid, temperament, gemoedsgesteldheid. Complexus, lat., de omvatting, het
grondbeg,
ripgrip
be van vele zaken.
COMPLICATIE, ingewikkeldheid, inwikkeling, invlechting.
COMPLICE, fr., medeschuldige, helper, medemisdadiger ; complices delicti, medeboosdoeners. Compliciteit , medeschuldigheid.
COMPLIMENT, fr., groet, bulging; wellevendheidsbetuiging, eerbetuiging, iets vleijends, een
vleijende lof. Complimentarius, een complimentenmaker, hoveling, vleijer. Complimenteren, begroeten, verwelkomen, pligtplegingen maken.
Com puQuE, fr., verward, nit verschillende dingen zamengesteld. Compliqueren, compliquer, fr., verwarren, invlechten, verscheidene din en bij elkander voegen.
COMPLOT, fr., een geheim, of sluipverbond,
eene bende, een rot, eene zamenspanning.
Complotteur, een muiter. Complotteren,
muiten, zamenrotten, in het geheim zich
verbinden.
COMPONEREN, componere, lat., composer, fr.,
vereenigen, zamenstellen, mengen ; ook op
noten brengen. Componist, iemand, die
muzijkstukken vervaardigd.
COMPORTABEL, comportable, fr., schikkelijk, geschikt. Comportement, fr., gedrag, houding,
levenswijs. Comporteren, zich gedragen.
COMPOSITEUR, de zetter van een to drukken
boek. Zie voorts componeren. Compositie,
compositio, lat., composition, fr., zamenstelling, vergelijk, verdrag; vervaardiging,
van een muzijkstuk ; compositio amicabilis,
COMPLAISANCE, fr.,

een vergelijk in der minne. Compositum,

lat., compose, fr., een zamengesteld ding,
mengsel.
COMPOS MENTIS, zijns verstands magtig.
COMPOSTE, ital.muz.) gesteld, vervaardigd.
COMPOTE, fr., ooftmoes, ingelcgde of ingemaakte

g
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vruchten • ook het glaswerk, waarin die
vruchten op de tafel gebragt worden.
COMPREHENDEREN, zamenvatten, begrijpen, in
hechtenis nemen. Comprehensible, begrijpelijk, bevattelijk. Comprehensie, het begrip,
vermogen om te begrijpen of te bevatten.
COMPRES, digt te zamen gedrongen •; ook eene
wiek, druklapje (op wonden), fr., compresse.
Compressibel, zamendrukbaar. CompressibiWelt, de zamendruk- of persbaarheid (van
ligchamen). Compressie , zamendrukking,
persing, zamenpersing (der lucht). Comprimeren, zamendrukken, persen • betoomen,
beteugelen.
COMPROBEREN, compromeren , medebillijken
goedkeuren. Comprobatie, goedkeuring,
medebillijking.
COMPROMIS, minnelijke schikking, overeenkomst
door de beslissing van scheidslieden.
COMPROMITTEREN, tot scheidsman kiezen, mede
inwikkelen, in het spel trekken of verantwoordelijk maken. Zich of zi/ne eer compromitteren, bloot stellen, in gevaar brengen,
op het spel zetten.
COMPTABEL, comptable, fr., tot rekenschap verpligt, verantwoordelijk. Comptabiliteit, verpligting tot rekenschap, verantwoordelijkheid • de rekenkamer.
COMPTANT, fr.kooph.) contant, gereed (geld).
COMPTOIR, fr., kantoor, schrijfkamer • hander
huis. Comptorist, kantorist, kantoorbediende,
boekhouder, schrijver.
COMPULSOREIN, romeinsche geregtsdienaars, die
het yolk, bij openbare werkzaamheden, en
tot betaling der belastingen, aanzetten moesten • ook zij, die in de kloosters de horae bekend maakten en de nalatigen aandreven.
ComruLSORIALES,lat., compulsorien, dwangbrieven, aandrijvingsschriften (van een

CONC.

CON AMORE, ital.,
CON BRIO,

met liefde, met lust.
ital., (muz.) met gedruisch, drui-

schend,

uitgehoold , hol. Concaaf-concaaf,
dubbel hol, aan beide zijden hol. Concaviteit,
holte, holligheid, holronding.
CONCATENATIE, aaneenschakeling, zamenstrenelin g.
g
CONCEDEREN, inwilligen, toestaan. Concedo, ik
geef toe, stem toe, ben er mede te vreden.
CONCENTRATIE of concentrering, de naauwkeurigste zamendringing, vereeniging, zamentrekking, versterking. Concentreren, zamendri p en in een punt vereenigen, verdikken,
versterken. Concentriciteit, middelpuntsgemeenschap. Concentrisch, eenmiddelpuntig, gelijkmiddelpuntig, uit een en hetzelfde
middelpunt getrokken.
CONCEPT, ontwerp, plan •; ook begrip : van een
ander concept zijn. Conceptpapier, ontwerppapier, gemeen, slecht schrijfpapier. Conceptie, ontvangenis.
CONCERNEREN, betreffen, aan aan.
CONCERT, het zamenspelen van verscheidene
toonkunstenaars • de concert, eenstemmig,
eensgezind. Concerteren, wedijveren, in het
spelen, zingen •; bespreken, afspreken. Concerterend (muz.) uitgekipt , uitstekend ;
wedijverend in de muzijk. Concertist, die in
een concert mede zingen of spelen kan.
Concert spirituel, geestelijk muzijkstuk,
CONCERTATO (muzij,k) wanneer alle stemmen iets
te doen hebben, en elke derzelve zich somtijds boven de andere laat hooren.
CONCESSIBEL, toelatend. Concessie, toelating,
toestemming, vergunning, voorregt. Concessionnair of concessionnarius, een be gunstide , een bevoorregte. Concessionneren ,
vergunnen, toestaan, bevoorregten.
hooger geregtshof aan een lager, om de CONCETTI, ital.., gekunsteld vernuft, klatergoud.
beslissiug eener zaak te bespoedigen). Com- CONCHIN, een klein zilvergewigt der Chinezen,
pulsorium, een maanbrief, aanmaningsbeomtrent 1grein zwaar.
CONCHOIDE, (meetk.) de slakkenlijn, halvemaansvel, dwangbrief, dwangbevel.
lijn.
•
COMPUNCTIE, Componction, fr., de vermurwing
CONCHYLIEN, schulp,
en horens, schaaldieren.
van het hart.
C O MPURGATORES ,
Conchylienkabinet, verzameling van horens
die zweerden, dat
ersonen, p
en schulpen. Conchyliologie, de kennis daareen ander, welke eenen eed gedaan had, de
van.
waarheidgezegd had.
CONCIERGE, fr., bewaarder of opziener van een
COMPUTATIE, uitrekening, berekening, overslag.
slot ofgevangenis.
Computeren, uitrekenen, zamenstellen, een
CONCILIABULVM, lat., eene vergadering, wier
overslag maken.
medeleden van dwaalleeringen beschuldigd
COMTOROTUNDO, de opperkeukenmeester aan het
worden,
ortugesche hof.
A
Coitus, (fabelk.) degod der gastmalen •; aan CONCILIEREN, vereenigen.
Comus offerers, eengastmaal houden, bras- CONCILLE, concilium, lat., eene vergadering,
bijzonder eene kerkvergadering.
sen, sleet en.
CONCIPIENT, ontwerper, maker, schrijver. ConCON AFFETTO, ital., (muz.) aandoenlijk, roerend.
cipieren, ontwerpen, opstellen, maken, schrijCON AFFLIZIONE, ital., (muz.) droevig, zwaarven • ontvangen. Zie voorts op Concept.
moedig.
CONCIS, concise, kort, bondig, gedrongen, zaCON AGITATIONE, zie agitato.
mengedrongen. Concisie, bondigheid, beCON ALLEGREZZA, ital., (muz.) vrolijk, zie
knoptheid •; ineengedrongenheid.
allegro.
12
KUNSTIVE.
CONCAAF,

CONC.
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opwekking, aanzetting, aanhitsing.

Conciteren, aanzetten aanhitsen, opruijen.
CONCLAVE, conclaaf, een 'besloten vertrek • ver-

gadering der kardinalen ter verkiezing van
eenenpaus •; de plaats waar zulks geschiedt.
,
Conclaviste
bediende van eenen kardinaal
in het conclave.
CONCLUDEREN, besluiten, beslissen. Conclusie,
het besluit. Conclusum, het slot, het beslotene. Conclusurn in senatu, lat., besloten in
of door den raad.
CONCOCTIE, de spijsvertering.
CONCOMITANCE, fr., concomitantie, vergezelling,
handbieding, zamenhang.
CONCOMMISSARIUS, was, op de duitsche rijksdagen, de keizerlijke zaakgelastigde, en hulp
van denprincipalen commissarius.
CONCORDANTEN, de claves van een or el welke
zamenstemmen en een accoord uitdrukken.
CONCORDANTIE, bijbelspraakregister •; een boek,
waarin alle woorden van den bijbel voorkomen, met aanwijzing van de plaatsen, waar
zij gevonden worden. Concordaat, overeenkomst, vergelijk, verdrag van wereldlijke
vorsten met denpaus •;e dovereenkomst van
eenen schuldenaar met zijnen schuldeischer.
Concorderen, overeenstemmen, zamenstemmen, zamentreffen.
CONCORDIA, lat., eendragt, overeenstemming.
Formula concordice, een van de symbolische
boeken der Protestanten, hetwelk de keurvorst August van Saksen (in het jaar 1580)
lief drukken, om de in de Protestantsche
kerkgerezen geschillen bij to le g . Concordia resparvce crescunt, door eendragt
worden kleine zaken grootof
eendragt
,
g
maakt mat.
CoNcouRs, fr., zamenloop, zamenkomst van
schuldeischers tot het indienen hunner vorderingen •; een wedstrijd (naar eenen prijs).
CONCRESCEREN, zamengroeijen, aanwassen, vermeerderen • woordverleng.
en
CONCREET, vereenigd, ingelijfd, met eigenschapP begaafd, zie abstract. Concretie, de
vereeniging • het stollen of verdikken.
CONCUBINA AT, het bijslapen, natuurlijke echt.
Concubine, bijzit, boel, bijwijf. Concubitus,
de bijslaap.
CONCUPISCENTIE, begeerlijkheid, begeerte •; viceschelijke lusten.
CONCURRENS, lat., concurrent, een mededinger,
medeschuldeischer, medeerfgenaam. Concurrentie, mededinging, medewerking ;
wedstrijd, wedijver. Concurreren, zamenloo pen; mededingen, wedijveren •; bijdragen.
Concursus, zie concours.
CONCUSSIE, het zamenstooten, verschrikken • de
daardoor bewerktegeldafpersing of beurzensnijderij. Concuteren, bewegen, afschrikken.
COIYDEMNATIE, veroordeeling, verdoeming. Condemneren, veroordeelen.

COND.

verdikking. Condensator, lat.,
een werktuig ter vereeniging der verstrooide
elektri eke stof. Condenseren, verdikken,
zamenpersen.
CONDESCENDENCE, condescendentie, toegevendheld, welwillendheid, toegenegenheid. Condescenderen, genegen zijn, toe even.
CONDICEREN, toezeggen •; geregtelijk klagen,
terugvorderen. Condictio, lat., toezegging,
belofte • terugvordering, aanklagt.
CONDIRECTOR, condirecteur, zie connector.
CONDITIE, conditio, lat., condition, fr., voorwaarde, beding • bediening, dienst, post; —
conditio sinequa non, eene onvermijdelijke
voorwaarde. Conditionaliter, conditioneel,
voorwaardelijk, voorwaardelijkerwijze. Conditioneren, bedingen •; bedienen, in dienst
staan.
CONDITIO1YARIUS, bij de astrologen die planeet,
welke zich aan dengezigteinder bevindt,
hetzij bij dag of bij nacht, al naardat zij de
planeten ingedeeld hebben. — De zon, Jupiter en Saturnus zijn bij hen planeten
des dags, de maan, Mars en Venus planeten van den nacht. De eersten heeten alzoo
Conditionele, wanneer zij des daags, de laatsten wanneer zij des nachts aan den hemel

CONDENSATIE,

staan.

van het lat. en ital. con ire inmaken, inleggen •; iemand die allerhande dingen, als vruchten enz. inlegt •; een sulkerBakker.

CONDITOR,

CONDOLEANTIE, condoleance, fr. rouwbeklag.

Condoleren, beklagen, betreuren, rouwbe-

klagen.
CONDOMINIUM, medeeigendom.

afstand, vergiffenis, ontslag,
kwijtschelding. Condoneren, schenken, vereeren, vergiffenis schenken, kwijtschelden.
CONDOR, een amerikaansche vogel, de grootste
van alle vogelen.
CONDORIN, een klein zilvergewigt der Chinezen,
omstreeks zoo veel als eengrein.
CONDOTTA, ital.kooph.) de vracht, het vrachtloon,
geleide.
CONDUCEREN, medevoeren, toe- of zamenbrengen •; pachten, huren, dingen •; begeleiden,
hetgeleide geven, gezelschap medegeven.
Conduct, geleide, geleiding, Iijkstaatsie.
Conducteur, fr., een leidsman, opziener,
voerman van eenenpostwagen (diligence),
opziener bij waterwerken. Conductor, een
geleider (aan elektriseermachines); pachter,
huurder. Conductio, lat., conduction, fr.,
conductie, huur, pacht.
CONDUISEREN, zich gedragen, handelen. Conduite, fr., het gedrag, de handelwijs, levenswijs. Conduitenlayst, gedragslijst.
CONDURI, kleine erwten, waarvan de Malayers
en Javanen zich bij het we en van goud en
zilver bedienen.Vijf van dezelve makes een
CONDONATIE,

grein.
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na verwondingen spoedig
ontstaand, gezwel aan het hoofd, bijzonder
bij kinderen.
CONDYLOMA, harde huiduitwas vanvenerischen
oorsprong.
CON ESPREZZIONE, ital., (muz.) met uitdrukking,
nadrukkelijk.
CONFARREATIE eeneplegtigheid bij nude
Romeinen, wanneer de opperpriesters die
echte lieden, welke hunne kinderen aan den
priesterstand toewijdden, van een tarwenbrood lieten eten.—In het algemeen, priesterlijke inzegening van echte lieden.
CONFECT, confituren, suikergebak, ingelegde,
zaken.
CONFECTIE, confectio, lat.; confection, fr.,
voleinding, voltrekking, volvoering, voltooijing. Confectio inventarii, de vervaardiging
van den inventaris(boedellijst) eener nalatenschap.
CONFECTOR bij de Romeinen,
een vechter met
wilde dieren.
CONFEDERATIE, een verbond, eene verbindtenis.
Contedereren, verbinden, een verbond
maken of aan aan.
CONFERENTIE, beraadslaging, zamenkomst en
onderhoud we ens zaken. Confereren, vergelijken, beraadslagen, verhandelen.
CONFESSIE, confessio, lat., confession, fr.,
bekentenis, biecht, geloofsbelijdenis. Confesseren, belijden, bekennen, biechten.
Confessionarius, biechtvader. Confessus et
convictus, bekend hebbende en overtuigd
zijnde.
CONFIANCE, fr., vertrouwen, toevoorzigt.
CONFICEREN, voleinden, tot stand brengen,
verrigten, voltooijen.
CONFIDENCE, fr., confidentie, vrijmoedigheid,
vertrouwen. Confident, een vertrouwde,
vertrouweling, boezemvriend. Confidentiarius, lat., een kerkelijke, die zijn inkomen
afstaan moet. Confidentieel, vertrouwd,
vertrouwelijk.
Corint, fr., een vertrouwde. Confieren, vertrouwen, toe- of aanvertrouwen.
CONFIGEREN, aan elkander of zamenhechten,
aanspijkeren, aannagelen, aan- of zamenplakken.
CONFIGURATIE, de gestalte, vorming. Configureren, vormen.
CONFIJT, gesuikerde schil eener vrucht, sulkerooft. Con 'ten met suiker inmaken.
CONFINATIE, huis- of stadsarrest, hechtenis,
gevangenschap. Con nemen huis- of stadsarrest geven, gevangenzetten • grensweer
houden.
CONFINEN, grenzen, grenslanden.
CONFIRMAND, iemand, die(bij de Roomschkatholiken belijdenis doet ; een vormkind,
hetwelk tot de eerste avondmaalsviering
worth toegelaten. Confirmatie, bevestiging,
bekrachtiging •; doopsbevestiging. Confirme-
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ren, bevestigen, bekrachtigen, inzegenen.
confiscable, fr., verbeurdverklaar-

CONFISCABEL,

baar ; wat ingetrokken kan worden, verboden. Confiscatie, verbeurdverklaring, intrekking. Confisceren, Con 'e intrekken,
geregtelijk in beslag nemen, verbeurd
verklaren, we nemen.
CONFITENT, een biechtkind, biechteling. Confiteren, zie confessie.
CONFITUREN, fr., ingemaakt suikergoed. Confiturier, een suiker- of banketbakker.
CONFLICT, zamenstooting, botsing, gedrang,
strijd, gevecht. Contligeren, teen elkander
stooten of botsen • strijden.
CONFLUENTIE, fr., confluxus, lat., zamenvloeijing, zamenloop, zamenkomst. Conflueren,
zamenvloeij,
en zamenstroomen.
CONFORM, overeenstemmend, overeenkomstig,
eenstemmig. Conformatie,overeenstemming,
gelijkvormigheid, overeenkomst, schikking,
toestemming. Conformeren, overeenkomen,
overeenstemmen, schikken, toestemmen.
Conformist, een overeenstemmende, een
aanhanger der heerschende bisschoppelijke
kerk (in Engeland). Conformiteit, gelijkheid,
overeenstemmingepastheid.
, g
CONFORTINTIA, (geneesk.) versterkende middelen. Confortatie, versterking; troost. Gan ortativum, versterkendgeneesmiddel. Con orteren, oprigten, versterken, vertroosten.
CONFRATER, lat., medebroeder, ambtgenoot,
ordesgezel. Confraterniseren, verbroederen.
Confraterniteit, broederschap5 bijzondere
ambtsbroederschap.
CONFRONTATIE
regtsg.) vergelijking van getuigen. Confronteren, tegen elkander overstellen, getuigen hooren, vergelijken. Confrontist, zeker ambtenaar op Batavia.
CONFUNDEREN, confonderen, vermengen, verwisselen, verruilen ; verwarren, in verwarring
brengen, schaamrood maken, verbluffen.
CON FUOCO ital., (muz.) met vuur, levendig.
CONFUTATIB, wederlegging. Confuteren, wederle en.
CoNFuvs, fr., con us verward, onordelijk,
verlegen, verbluft. Confusie, verwarring,
onorde, beschaming,
bedeesdheid.
CoNGE, fr., afscheid • iemand zijn congê, zijn
afscheid, geven, afdanken, uit zijne dienst
latengaan. P. P. C pour prendre congê,
(op visitekaartjes) om afscheid to nemen.
CONGEDIEREN, iemand zijn afscheid geven, bedanken, wegzenden.
CONGELATIE, bevriezing,.verdikking door kande,
stolling.
CONGEREREN, zamendragen, ophoopen.
CONGESTIE, congestio,lat., ophooping, aandrang;
verstopping ; zamenvloeijing van kwade
vochten aan een edel deel.
CoNGLoBATIE, (Redek.) eene liguur, waarbij bewizen opeengestapeld worden.
CONGLUTINAAT, het zamengelijmde. Conglutina-
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tie, conglutinatio, lat., zamenlijrning, het
zamenkleven. Conglutineren, zamenlijmen,
zamenkleven.
CONGR A TULATIE, begroeting, gelukwensching.
Congratuleren, begroeten, gelukwenschen.
CON GRAVITA, ital., (muz.) met waardigheid.
CON GRAZIA, ital., (muz.) met bevalligheid, zie
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eertijds een hoog geregtshof
van den Connetable en daarna van de maarschalken van Frankrij,
k door hetwelk niet
alleen over de misdaden der soldaten, maar
ook over de twister) van den adel, in zaken
van eer, uitspraak gedaan werd.
CONNIVEN TIE, oogluiking, begunstiging , toegegraziosdt.
felijkheid. Conniveren, door de vingers zien,
toe even
CONGREG Ain, vergad eri n g,bijzondere geestelijke
verbroedering. Congregatio de propaganda CONNOISSABEL, connoissable, fr., kenbaar, kenfide, lat., een gezelschap ter verbreiding
nelijk. Connoissance, kennis, bekeride. Convan de Roomschkatholijke eeredienst
noissementcognoscement,een
,
zeevrachtbrief.
bekeeringsgezelschap (te Rome). Congrege- CONODIS, eene munt in Goa en Cochin, omtrent
ren, vereenigen, verbroederen.
eenen halven stuiver waard.
CONGRES, zamenkornst, vereeniging (van minisCONQUE, koornmaat to Bayonne, het 30ste deel
ters engezanten van onderscheidene vorsten,
van eerie Nanteser ton inhoudende.
ter inordebrenging van gemeenschappelijke CONQUEREREN, veroveren. Conquête, conquest,
aangelegenheden) •, desgelijks de wetgevende
verovering,
buit.
magt der vereenigde Staten van Noord- CONQUIREREN, vlijtig navorschen, tezamen zoeken.
Amerika.
CONGREVISCHE VUURPIJ LEN, raketten, zie vuurCONRECTOR , lat., medevoorstander , medebepUlen.
stuurder • tweede leeraar op geleerde scholen.
Conrectoraat, het ambt van conrector.
CONGRUENT , overeenstemmend, passend, gelijk
engelijkvormig, elkander bedekkende, (in CONSANGUIN1TEIT , bloedverwantschap , maagschap.
de meetkunst). Congruentie, congruiteit, overeenstemming, overeenkomst, gelijk- en ge- CONSCIENTIE , conscientia, lat., het geweten.
Casus conscientice, eerie gewetenszaak. Conlijkvormigheid. Con , overeenstemscientieux, fr., conscientieus, gemoedelijk.
men, zamenpassen, gelijk en gelijkvormig
CONSCINDEREN, in vele stukken scheuren, snijden.
n elkander volkomen bedekken.
zij,
CONSCISCEREN, besluiten, voornemen.
CON GUSTO, gustoso (toonk.), met smaak.
CONSCRIBEREN , opschrijven •; manschap ligten.
CONJECT UREREN, vermoeden, wanen. Conjectuur,
Conscriptie, opschrijving, ligting ; bankeur.
vermoeden, argwaan •; vermoedelijke leeswijs. Conjiceren, zamenwerpen; vermoeden, CONSECR ATIE, inwijding, inzegening. Consecreren, inwijden, inzegenen, heiligen.
wanen.
CONISCH, kegelvormig.
CONSECUTIE, de tijdsruimte tusschen twee zamenkomsten der maan met de zon, of van de
CONJUGAAL, echtelijk. Conjugium, de echt, het
huwelijk.
eene nieuwe maan tot de andere.
CONSEIL, fr., de raad, raadsvergadering, raadCONJUGATIE, vervoeging, tijdvoeging, verandeeving. Conseiller, een staatsraad, raadsman.
g
ring der werkwoorden. Conjugeren, vervoegen, veranderen van de werkwoorden, (in CONSENT, consensus, lat., toestemming, verlof,
de spraakkunst).
inwilliging • consensus coactus, gedwongene
CONJUNCTARUM, naam. dien het tetrachord van
toestemming. Consentement, fr., toestemmin g. Consenteren, inwilligen.
hetgrieksche toonstelsel in het latijnsche
droeg.
CONSENTUS
,
een algemeene naam van de 12
CO1NJUNCTIE , vereeniging , zamenkomst (van
groote godheden der Romeinen (tempelgoonderscheidene dwaalsterren) ; het voegden), van Welke ieder aan een der12 teekens
woord, (in de spraakk.). Conjunctim of convan den dierenriemgewijd was. Ook regeerjunctus viribus, lat ., met vereenigde krachden zij, in de volgende orde, de maanden
ten. Conjunctief, (spraakk.) de aanvoegende
des jaars, van Januarij tot December: Juno,
of bijvoegende wijs • ook verbindend.
Neptunus, Minerva, Venus, Apollo, MercuCONJUNCTUUR, de tijdsomstandigheid , de omrius, Jupiter, Ceres,Vulcanus, Mars, Diana,
standigheid in het algemeen.
Vesta.
CONJUNGEREN, verbinden, vereenigen.
CONSEQUENCE, fr., het gevolg, gewigt, (meer
CONJURANT en CONJURAAT, een zaarrigezworene.
van zaken dan vanpersonen). Consequent,
Conjuratie, zamenzwering. Conjureren, zagevolgelijk, besluitelijk, met zich zelven en
menzweren.
zijne grondstellingen overeenstemmend .
CON MOTO, ital., (muz.) met beweging, levenConsequentie, gevolgtrekking, besluit •; condig, treffend.
sequentiemaker, gevolgtrekkingmaker.
CONNECTEREN, verbinden, knoopen, aanknoopen.
CONSERY, conserve, immaking, afkooksel.
Connex, verbonden, verknocht, zamenhan- CONSERVATEUR, fr., behouder, bewaarder. Congend. Connexa , zamenhangende dingen.
servatie, bewaring. Conservatoire, fr., conConnexie. verbinding, zamenhang.
servatorium, lat., zing- en muzijkschool (in
CON NETABLERIE,
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Frankrijk en Italie) • onderhoudsinrigting.
Conserveren, beware!), behouden.
CONSERVATOR, in vele staten van Italie en Frankrijk een overheidspersoon, die in de eerste
met onzen burgemeester overeenkomt. Conservatoria, zekere inrigtingen in Italie, in
welke weezen en kinderen van arme lieden,
bijzonder van het vrouwelijke geslacht, opgevoed worden.
CONSESSUS, vergadering van zittende personen.
CONSIDERABEL, considerable, fr., aanzienlijk,
aanmerkelijk achtbaar. Consideratie, beschouwing, overweging
•; achting, het gewigt.
Considereren, beschouwen, overwegen; achten, hoogschatten.
C0NS1GLIETTO, de signoria, of hoogste raad eertijds to Venetiö, uit den Doge en de zes
voornaamste raden bestaande.
CONSIGLIO DI COLLOQUIO, de conferentieraad to
Lucca, die over de gewigtigste staatszaken
beraadslaagt. Consiglio di Dieci , eertijds
eene criminele regtbank, voor welke openbare misdaden, als: oproer, verraad en dergelijke behoorden, en op welks dagvaarding
de Doge zelf verschijnen moest. — Consiglio
di Discoli
,
een collegie to Lucca, hetwelk
op hen , die eet! onordelijk of ongeschikt
leven leiden, achtgeeft, hen deswege tot
verantwoording roe t. Consiglio di Ruota,
eengeregtshof to Genua, hetwelk zich met
zaken vanpolitie, voogdijschappen en geschillen tusschen bloedverwanten en arme
lieden, onledig hield.
CONSIGN ATIE, opteekening, beteekening, verzegeling, terhandstelling, overlevering. Consigneren, teekenen opteekenen ; regelen,
verzegelen ; ook aan iemand opdragen, overleveren.
CONSILIARIUS, lat., een raad ever raad, raadsbeer. Consilium, raad, raadsbesluit, voorslag • ook goede raad •;u consili m abeundi,
lat., de raad on) we g to gaan, dewijl men
daartoe anders zougenoodzaakt *orden •; de
wegzending van de hooge school.
CONSISTENT, digt , duurzaam , bestand, vast.
Consistentie, digtheid, vastheid, duurzaamheid.
CONSISTOR EA AL, wat den kerkeraad, of het kerkelijke gerigt aangaat : consistoriaalsraad.
Consistorie, consistorium, lat., kerkeraad,
geestelijk gerigt.
CONSOLAAT, troostelijk, geruststellend. Consolatie, troost, bevrediging. Consoleren, troosten, vertroosten.
CONSOLE, fr., (bouwk.) een muursteen, uitstekende steen. Consoletafeltje, een muur- of
pilaartafeltje; ook onder eenen spiegel ,
anders penanttafel.
CONSOLIDA TIE, gronding, bevestiging (van uitgezette gelden). Consolideren, gronden, begronden, verzekeren, dekken. Geconsolideerde schulden of fondsen zijn dezulke, voor
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welker interessen zekere staatsinkomsten
aangewezen zijn •; bij gevolg, gedekte schulden.
CONSONANT, (spraakk.) medeklinker. Consonante,
(muz.) eene stand- of spitsharp. Consonantia,
consonances, gelijkklanken, zamenstemming
en . Consoneren, gelijk klinken,
of luiden
zamenklinken , overeenstemmen , zamenstemmen.
CONSONANTS een muzijkspeeltuig, hetwelk aan
beide zijden met snaren bespannen is, en als
eerie harp behandeld wordt.
CON SORDINO, ital„ (muz.) gedempt. Zie sourdine.
CONSORTEN, deelneemers, aanhangers, medewerkers.
CONSPECTUS, lat., een overzigt •; aanschouwing •
list.
CONSPIRATIE, zamenzwering, muiterij. Conspireren, zamenzweren, zamenspannen.
CON SPIRIT°, ital., (muz.) met geest of vuur,
zie spirituoso.
CONSTABEL, constabularius, lat., connetable, fr.,
konstabel, een vuurwerker ; stukmeester op
schepen ; engelsche politiedienaar.
CONSTABULAREN, was eertijds in Italie de naam
der bevelhebbers over de leers
van enkele
g
steden of kleine staten, alsmede van de opperste!) der lijfwacht van den griekschen
keizer.
CONSTANT, standvastig, bestendig, voortdurend,
volhardend.
CONSTANTIA, de bestendigheid, als romeinsche
godin vereerd.
CONSTATEREN, bevestigen, bekrachtigen, klaar
of zeker maken, bewijzen.
CONSTELLATIE, een sterrebeeld, de onderlinge
laatsing der sterren.
P
CONSTERNATIE, verlegenheid, vervaardheid, onsteltenis. Consterneren, in verlegenheid
brengen, verbazen.
lat., constare, bestaan • op een

CO NSTEREN,

gevoelen blijven staan ; ook openbaar en aan
iedereen bekend zijn.
CONSTIPATIE, verstopping des ligchaams.
CONSTITUENT, een volmagtgever. Constitueren,
vaststellen • aanstellen. Constituerend, vaststellend, staatregelend. Constituerende vergadering, eene vergadering ter ontwerping
eener staatswet verzameld ; de vergadering
heeft zich geconstitueerd , de vergadering
heeft zich voor voltallig en wettig verklaard.
Constitutie, de staatsgesteldheid, staatsregeling, verordening, vaststelling • ligchaamsgesteldheid. Constitutief, vaststellend, bepalend. Constitutioneel, wat de constitutie
betreft, of daartoe behoort. Constitutionisten
waren, in vorige tijden, in Frankrijk, diegenen, welke de bulle Unigenitus aannamen,
en voorgeldig verklaarden.
CONSTOFLERS, de 10 adellijke personen, welke in
Straatsburg, voor de fransche omwenteling,
mede in den hoogen raad zaten.
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zamentrekking tier deelen eens
ligchaams •; constringent, zamentrekkend •
constringentia, zamentrekkende geneesmiddelen • constringeren, zamentrekken, dwingen.
CONSTRUCTEUR , fr., een zamensteller, bouwmeester • ook van schepen • constructie,
zamenstelling, bewerking, bouworde, werkstuk, schikking en verbinding ;
rd eging ; construeren, opbouwen, zamenstellen;•
woorden zamenvoegen.
CONSUADEREN, raden, aanraden.
CONSUBSTANTIATIE , de, medetegenwoordigheid
des ligchaams en bloeds van Christus, in het
heilige avondmaal •; consubtantieel , gelijkwezig, medebestaande, van hetzelfde of van
eengelijk wezen.
CONSUL, burgemeester; handelregter of opzigter, die door eenen handeldrijvenden staat
buiten 's lands gezonden wordt, om deszelfs
koophandel te bevorderen en voor te staan ;
ook het opperhoofd van den staat in het
oude Rome, en onder het laatste tijdperk des
bestuurs van de fransche republiek ; consulaat, het burgemeesterschap ; ook het bureau
eens Consuls, of de regten, welke aan eenen
Handel-consul betaald worders • consuleren,
om raad vragen, raadplegen, beraadslagen ;
consulent, raad ever advocaat •; consulta,
(spaansch) benaming eener raadsvergadering
in Spanje •; consultatie, raadpleging, raadgevin g van eenen advocaat ; consulteren, our
raad vragen , raadplegen, zie consuleren •;
consultissimus, zeer hoog geleerde, (eertitel,
aan uitmuntende regtsgeleerden gegeven) ;
consultus, lat., consult, berading, overleg,
raadgeving • ook raad ever. Senatus consultum, raadsbesluit, vonnis, decreet. Juris
consultus, een regtsgeleerde, regtskundige,
advocaat.
CONSULAR°, het westindische handelcollegie te
CONSTRICTIE,
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eene fransche zilveren
medailje, welke de wetgevende vergadering
in het jaar 1802 ter eere der Brie Consuls
liet slaan. Op de keerzijde bevonden zich
derzelver borstbeelden.
C ONSUMEREN,
• ; ook ververteren, verzwakken
koopen, aan den man helper], verspillen,
consumtibilien , bruikbare waren, levensmiddelen • consumtie, vertering, vertier
verkoop.
CONSUMMATIE , voleinding , volbrenging •; ook
verzameling, opmaking van de rekening •;
consummeren, voleinden, volbrengen, beslissen.
C ONSUMO, verbruik, verkoop, vertier van koopwaren
CONSUS, bij de Romeinen de god der beraadslagingen.
CONTACT, hetaanraken, onderlinge raking van
twee ligchamen, botsing.
CONSULATRE MEDAILLE,
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fr., contagieus, aanstekend, besmettend (in ziekten).
CONTAMINATIE, bevlekking • contamineren, bevlekken, bezoedelen.
CONTANT, zie comptant.
CONTEMNEREN verachten. — Per contontum,
verachtelijker, versmadenderwijze.
CONTEMPLATIE, beschouwing, bespiegeling; contemplatief , beschouwelijk , bespiegelend •;
contempleren, beschouwen, nadenken.
CONTEMPORAIR, fr., contemporanius, lat., gelijktijdig.
CONTENANCE, fr., standvastigheid, tegenwoordigheid van geest •; houding • matigheid ;
contenanceren, standvastig zijn, zich beteugelen. Decontenanceren , in verlegenheid
breng,
en beschaamd maken.
CON TENEREZZA (rnuzijk)der,
zacht, treffend.
, tee
CONTENT, te vreden, vergenoegd. Contenteren,
bevredigen, tevreden siellen, betalen. Content, en non content, twee woorden, gebruikelijk bij de hoofdelijke stemming in het
hoogerhuis van het Engelsche parlement,
welke hetgewone ja en neen beteekenen.
Contentement, fr., tevredenheid • ook : wel
moog het u bekomen, of God zegen u ! Contenten, (in handelszaken) de gedrukte lijsten, die in zeestedengebruikelijk zijn, om
de ladingen der aangekomene schepen ten
verkoop aan te bieden, cargalijsten. Contenturn, contenta, lat., inhoud of grootte eener
zaak, of van eenig ligchaarn.
CONTENTTEUX, fr., twistziek, kijfachtig.
CONTERFEIT, conterfeitsel, beeldschilderij. Conterfeiten, a fbeelden, uitschilderen.
CONTERIE, fr., grof venetiaansch glaswerk.
CONTESTABEL, fr., strijdig ,
betwistbaar.
CONTESTATIE, twist, stria. Contesteren, betwisters bestrijden.
CONTEXT, inhOtld, zamenhang, redekoppeling.
CONTIGNATIE, hetgebindte ,
getimmer, verband.
CONTIGUITETT, de aan paling van grensscheidingen, aanraking • de gemeenschappelijke grenzen van twee ruimten.
CoNTINns, lat., continent, in zich bevattend,
inhoudend • ook ingetogen, matig, kuisch.
Continent, het vaste land, in tegenoverstelling van eiland. Continentaal, het een tot
het vaste land behoort. Continentaal systema of stelsel, of Napoleons maatregelen om
En eland uit te sluiten van den koophandel
met het overige van Europa •; bepaling der
Mogendheden van het vaste land van Europa,
zoo omtrent hunne onderlinge vereeniging,
als ook ten aanzien der sluiting hunner zeehavens voor engelsche en koloniale waren,
ten tide der fransche overheersching. Continentale troepen, militaire korpsen, bestemd
tot de dienst op het vaste land.
CONTINGENS, lat., iets toevalligs , toevallige
eigenschap. Contingent, onderstand, pligtmatig aandeel •; het voor de duitsche bondsCGNTAGIEUX,
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vergadering bepaalde getal troepen, door
elken der duitsche vorsten aan de rijksarmee
to leveren • onderstand van krijgsbenden.
Contingeren, bijdragen, zijn aandeel in natura leveren.
CONTINEREN, houden, behouden, bevatten, beteugelen, behelzen.
CONTINUATIE, voortduring , voortzetting ; pro
continuatione, lat., ter voortzetting, of als
voortzetting (in den boekhandel).Continuee/,
gedurig, voortdurend onophoudelijk, bestendig, voortloopend. Continueren, voortvaren, voortzetten, voortduren; continuiteit,
vastheid, onverdeeldheid • continuo, ital.,
(muz.) aanhoudend, voortdurend. Continuns: bassa continuus, (muz.) de voortdurends ,
doorloopende bas.
CONTO, ital., (kooph.) rekening • ook gewin
voordeel. A conte, op rekening • conto a
meta, rekening ter helft, op winst en verlies • conto corrente, ital., courant, fr., de
loopende rekening • conto di tempo, rekening
op tijd •; conto finto, waarschijnlijke berekening van bate en schade •; conto fluor°,
nieuwe rekening • conto vecchio, oude rekening
CONTORQUEREN, buigen, krommen, verdraaijen,
verwringen, verwrikken • contorsie, verdraaijing, verrekking, verwrikking.
CO1NTOUCHE, een kort vrouwen opperkleed.
CONTOUR, fr., omtrek, kring; contoureren, contourneren, om trekken, eenen omtrek maker).
Gecontourneerd, verdraaid; (in de wapenkande) linksgekeerd.
CONTRA, lat., contre, fr., teen • contraire, fr.,
tegen, tegengesteld, tegenstrijdig • au contraire, in tegendeel, veelmeer • contrapart,
het tegendeel; contraria, tegenstellingen
contrarieren, tegenstreven, weerstreven •;
contrarieteit, oneenstemrnigheid.
COINTRABANDE, fr., contrabando, ital., contrebande, verbodene waren; sluikhandel, smokkel ha n d el ; eontrebanderen, smokkelen, s mokkelhandel drijven; contrebandier, een smokkelaar, sluiker.
CONTRA-EOEK, boek, waarin de controleur de
rekeningen, door den boekhouder opgeschreven, overbrengt.
CONTRA CAMINO, ital., tegenwissel, herwissel.
CONTRACT, contractus, lat., een verdrag, vergelijk •; contractus bilateralis, een wederzijdsch verdrag • contractus emti et venditi,
een koop- en verkoopcontract •; contractus
bonaefidei, een verdrag ter goeder trouw ;
contractusfeudalis, een leencontract •; contractus locati et conducti, cut huur- en
pachtcontract •; contract nuptiaal , huwelijkscontract ; contractus simulatus, een
schijnverdrag • contractus stricti juris, een
volkomen wettig verdrag • contractus unilateralis, een verdrag, waarbij zich slechts
eenepartij verbindt •; contractus usurarius,

CONT.

een interestverdrag; contract, zamengetrokken, verlamd, lam. Contractant, zie contrahent. Contracteren, een verdrag sluiten.
Contractie, zamentrekking, verlamming.
regtsg.) beantwoorder, to enCONTRADICENT
partij, partij. Contradiceren, beantwoorden,
tegenspreken. Contradictie, tegenspraak,
tegenstrijdigheid •; contradictio in adjecto,
eene tegenstrijdigheid in zich zelve, b. v,
eengouden ijzer, drone tranen. Contradictorisch, tegensprekend, wedersprekend.
CONTRA- FISSUUR, tegensplijting, eene verwonding aan de hersenpan, wanneer deze eenen
slag of stoot bekomen heeft, loch niet aan
deplaats, alwaar dezelve getroffen, maar aan
eene tegenovergestelde gespleten is.
CONTRAHENT, contractant, een verdragsluiter,
een verbondene. Contrahenten, verdragsluiters, overeengekomenen. Contraheren, zamentrekken • overeenkomen.
CONTRAINTE, fr., dwang.
CONTRA-INDICANS. lat., (geneesk.) tegenteeken,
tegenkenmerk, wanneer zich in eerie ziekte
toevallen voordoen, welke de verandering
dergeneesmiddelen noodzakelijk maker'.
Contra-indicatie, de tegenaanwijzing.
CONTRAIRE, contrarie, zie contra.
CONTRALTO of Haute contre (Muzijk), de alt, de
tweede stem, de hooge vrouwenstem •; ook de
altist, altzanger.
CONTRAPONEREN
(kooph.) af- of bijschrijven •;
(in het boekhouden) eenen bij het overdragen
beganen misslag, door af- en bijschrijven,
verbeteren. Contrapositie, tegenstelling •
bestridin g of dekking eener wisselschuld •;
verbetering van eenen misslag in het bockhouden.
CONTRAPROTEST, zie protest.
CONTRAPUNT, ital. contra unto (muz.) de kunst
van de toonplaatsing, bijzonder van de
stemvvisseling.
CONTRASCHEPEN, noemt mengewoonlijk de europesche sehepen, welke tusschen Indie en
China heen en weer zeilen.
CONTRASIGNATUUR, tegenteekening, medeonderschrift. Contrasigneren, mede onderteekenen, tegenteekenen, met eerie tegenonderteekening voorzien.
CONTRAST, tegenstelling • de hoogste trap van
onderscheid. Contrasteren, afsteken, tegenstellen.
CONTRASUEJECT, (muz.) de tweedepartij in een
stuk, welke met de 'eerste hoofdpartij verbonden is.
CONTRATOONEN, (muz.) de zwaarste toonen van
den bas onder degroote C.
CONTRAVENIENT, overtreder (eener wet). Contravenieren, overtreden. Contraventie, overtreding.
CONTRAVIOLON, (muz.) degrootste basviool.
,
tegenstemmen.
CONTRAVOTEREN
CONTRE, zie contra.
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een schout bij nacht, onderadmiraal, ondervlootvoogd.
CONTREAPPROCHES, fr.krijgsk.) tegenloopgraven.
CONTREBA.LANCE, het tegenwigt. Contrebalanceren, tegenwigt maken.
CONTRERAS, degroote bas, tegenbas, groote
basviool, zie contraviolon.
CONTREBATTERIJ, de tegengeschutbedding, de
tegengeschutwal.
CONTREBAZUIN, eene diepe basstem in het orgel.
CONTRECARREREN, wederstreven ,
tegenstand
bieden,
tegenstellen.
CONTRECOEUR, fr., tegenzin ; a contrecoeur
teen zijn hart, met tegenzin, met weerzin,
ongaarne.
CONTRECOUP, fr., tegenslag, tegenstoot, terugstooting • fig. tegenspoed, ongeluk.
CONTREDANS
eng. contrydance) een landelijke
g
of velddans, teenof reidans.
CONTREFAIT, zie conterfeit.
CONTREFORT, fr.krijgsk.) een steunpilaar ;
eene tegenlaag, een beer.
CONTREGARDE, (krijgsk.) beschermwal, voorband.
CONTREJOUR, fr., tegenlicht, terugkaatsing van
het Licht.
CONTRE-LECON, (schermk.), elk voordeel, waardoor het oogmerk der tegenpartij verijdeld
wordt.
CONTREMANDAAT, tegenbevel. Contremanderen,
afzeggen, een tegenbevel geven.
CONTREMARCRE, fr., tegenmarsch.
CONTRENARQUE, fr,. , tegenteeken.
CONTREMINE, tegenmijn •; figuurl. to enlist.
Contremineren, tegenmijnen aanleggen •;
figuurl. to enlist gebruiken, tegenwerken.
CONTREORDRE, fr., tegenbevel.
CONTREPARADE, (schermk.) de verwering, afwering. Contrepareren, afweren, afschermen.
CONTREPART, de tegenpartij, of het tegendeel.
Contrepartie, (muz.) de tegenstem ; (kooph.)
het tegenboek.
CONTREPAS, fr., eene tegenschrede, valsche
danspas.
CONTRE-PETTERIE, fr., een woordspel, in hetwelk
men door verplaatsing der letters iets °neerbaars of ontuchtigs poogt te verbergen.
CONTREREVOLUTIE, fr. tegenomwenteling. Contrerevolutionair, tegenomwentelingsgezind.
CONTREROLE, zie control e..
CONTRERONDE, fr.krijgsk.) de tegenronde.
CONTRESCARPE, fr.krijgsk.) tegenval, bolwerk;
uiterste rand of uiterste helling der gracht •;
ook somwijlen de bedekte we zelf met bet

CONTREADMIRAA.L,

glacis .

een tegenteeken,
ter aanduiding, dat men het signaal verstaan
heeft; contrasignaleren, een tegenteeken geven • contresigne, fr., de leus, het veldgeschrei. Contresigneren, zie contrasigneren.
CONTRETEMS, fr., een ongeval, ontijdig of ongele en voorval, hindernis •; ook in de danskunst, als men den eenen voet in de vrije
CONTRESIGNAAL, contresignal,

CONV.

lucht heeft, en eer men dien weder neérzet,
met dien, welke op den grond staat, eenen
g
eschikten sprong doet, zoo dal. de andere
voet, in eengoed tempo, wederom op den
grond komt •; ook (muz.) eene vertraging. A
contretems, ontijdig, mal-it-propos.
CONTREVALLATIE, tegenwal, tegenschans; eene
opgeworpene gracht rondom eene belegerde
vesting, om de uitvallen der belegerden of
te keeren.
CONTREVENIEREN, zie contravenieren.
CONTREVISITE, fr., tegenbezoek.
CONTRIBUABEL, contribuable, fr., schatpligtig,
belastingschuldig. Contribuant, een bijdrager, opbrenger. Contribueren , bijdragen,
opbrengen, medewerken, bevorderen. Contributie , schatting, opbrengst , belasting,
bijdrage, brandschatting.
CONTRITIE, knaging, verbrijzeling des harten,
diepgevoeld berouw.
CONTROLS tegenrekening. Controleren, de tegenrekening houden , nagaan. Controleur
een tegenrekenaar ; die een tegenboek houdt.
CONTROVERS, eenegeleerde twistrede. Controverseren
,
geleerde twistschriften wisselen.
Controvertist, een twister, geloofstwister •;
twistschrijver, twistredenaar.
CONTUBERNAAL, een zamenwonende, hi'j die met
een' ander kamers in hetzelfde huis bewoont,
kamergenoot. Contubernaliteit, kamergezelschap , kamergenootschap. Contubernium,
het zamenwonen.
CONTUMA.CIE, contumacia, lat., wee'rstreving, of
weérspannigheid ; het wegblijven of niet
verschijnen (voor het geregt). In contumaclam condemneren, in contumacie vonnissen,
we ens niet verschijning veroordeelen. Contymax , iemand, die, op eene geregtelijke
dagvaarding, niet verschijnt.
CONTURBEREN, verwarren, in verwarring brengen.
CONTUSIE, kwetsing, kneuzing, ligte verwonding.
CONTYNEN, dus worden in lerland degraafschapP genoemd.
CoNus, lat., een keel een rondachtig spits
toeloopend ligchaam. Coniseh, kegelvormig,
b. v. conische spiegels , waarin de voorwerpen in geheel andere gedaanten verschijnen.
CONVALESCENT, hij, die van eene ziekte herstelt,
een beterende, herstellende, genezende. Convalescence, genezing, herstelling. Convalesceren, beter worden, genezen, herstellen.
CON VARIAZIONE, ital. (muz.) met veranderingen
of afwisselingen (der hoofdwijzen). '
CONVENABEL, convenable , fr., passend, gepast,
welvoegelijk, raadzaam, behoorlijk,geschikt.
CONVENANT, verbond, verdrag, in Crrootbrittanje, door de Schotten, onder Karel 1,
gemeenschappelijk opgerigt, ten einde zich
teen alle nieuwigheden in hunne godsdienst en hunne kerkelijke inrigtingen te
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verzekeren. Convenants, medeleden, verbondenen, aanhangers van het convenant; deseene soort van dweepers.
gel
CONVENATIE, de koppeljagt.
CONVENIENCE , fr., convenientie, de overeenstemming eener zaak met onze bedoelingen •;
geschiktheid, gepastheid, welvoegelijkheid,
overeen komst. Convenieren, overeenkomen ,
passen, geschikt zijn.
CONVENT, conventus, lat., vereeniging, zamenkomst, bijzonder rijks- of staatsvergadering;
ook een klooster. Conventiculum, conventikel, eene geheime, verbodene zamenkomst,
sluipvergadering. Conventuaal, medelid van
eene zamenkomst • kloosterbroeder •
zulk
stiftsheer.
CONVE1NTBROEDERS, kloostermonniken, die nog
eene paters zijn.
g
CONVENTIE, overeenkomst, verdrag • vergadering • nationale conventie, de vergadering
van de afgevaardigen des yolks. Conventiopeel , overeenstemmend , overeenkomstig ,
waaromtrent men overeengekomen is. Conventionsgeld, overeenkomstgeld, die muntsoorten, welke, volgens eerie overeenkomst
(conventie) , sedert 1750 door onderscheidene duitsche rijksstenden gesloten, naar
het nieuwe Weener muntstelsel gemunt
worden.
CONVERGEREN, (wisk.) hoe langer hoe meer naderen. Het tegengestelde van divergeren.
CONVERSATIE , onderhoud , gesprek, omgang ,
verkeering. Conversatorium, een spreekgezelschap, vereeniging of ook kamer tot gezellig onderhoud. Converseren, zich underling onderhouden, omgaan, verkeeren.
CONVERSIE, verwisseling, verandering •; ook bekeening. Converteren, veranderen, verwisselen • desgelijks bekeeren.
CONVEX, bol, rondverheven, gewelfd. Convexconcaar, bol- en holrond (namelijk bol aan
de eene en hol aan de andere zijde). Convexconvex, dubbel bolrond (aan beide zijden).
Convex is het tegendeel van concaaf. Convexiteit, de bolrondheid.
CONVICTIE, overtuiging.
CONVICTORIST, een vrije kostganger •, van het
lat. convictorium,, eene vrijtafel (op hoogescholen, in Duitschland).
CONVICTUS, zie confessus.
CONVINCEREN, overtuigen, overreden.
CON VIVEZZA, ital., (muz.) met levendigheid,
levendig.
gastmaal.
CONVIVIUM,
CONVOCATIE, zamenroeping. Convoceren, zamenroepen.
CONVOI, H., condotta, ital., convooi, bezending,
geleide, bedekking. Convoyer, een geleider ;
schip, dat andere schepen convoyeert. Convoyeren, begeleiden, vergezellen, met bedekking voorzien.
CONVOITISE, begeerlijkheid, begeerte.
KUNSTW13.

CONVOLUUT, eenpak

COQ.

zamengebondene schriften,

of brieven.
CONVOLVULUS, de

verwikkeling of in elkanderschuiving der darmen.
CONVULSIE, het krampachtig zamentrekken der
spieren •; stuiptrekking , stuip. Convulsief,
stuipachtig, krampachtig. Convulsionaires,
met stuff en behebte personen •; desgelijks de
kwakers in En eland.
CON ZELO, ital.(muz.) met ijver, ijverig, vlijtig.
COOPERATIE, medewerking. CoOperateur, een
medearbeider , ambtshelper. CoOpereren ,
medearbeiden, helpen.
COOPTEREN, aannemen, uitkiezen. CoOptatie,
uitkiezing, aanneming.
COORDINATEN, (wisk.) zamengeschikten. Cal-dinatie, de bijplaatsing, gelijkstelling. CoOrdineren, bijplaatsen , gelijkstellen, zamen
rangschikken.
COPAAL, Mexik., eene harde, eenigzins gele,
doorzigtige hars, welke uit Zuidamerika
aangebragt wordt. Men maakt er vernis van.
COPEK
, russische zilveren munt,
waarvan 100
stuks in eenen roebelgaan.
COPELLO, een Turijnsche koornmaat, omstreeks
8 kannen.
COPERTO, ital., (muz.) gedekt of bedekt, toegedekt (vangedempte pauken).
COPHOS, zeer zwaar hoorend, bijna doof, in het
algemeen, zwak, stomp, bijna blind, afgeleefd, lam zwak van verstand; cophosis, zeer
zwaargehOor, bijna volkomene doofheid.
COPHTEN, Co ten eerie oude Christelijke sekte
in het Oosten en bijzonder in Egypte.
COPIA, de overvloed, werd door de Ouden als
eene dochter der fortuingoddelijk vereerd.
COPIA, lat., copie, kopij, afschrift, nateekening;
pro co is voor afschrift. Copialien kosten
voor het afschrijven. Copieren , afscrijven,
h
nateekenen. Co fist copist, een afschrijver,
nateekenaar, namaker. Copieux, copieus,
talrijk, overvloedig, rijkelijk.
COPORRHOEA, overdadige ontlasting van vloeibare darmstoffen.
COPOS, groote vermoeidheid, gevoel van neerslagtigheid.
eene oliemaat to Livorno en Lucca
COPPO
,,
omstreeks 195pond.
COPREMESIS, drekbraking.

lat., koppeling, zamenvoeging, koppelwoord. Copulatie, verbinding, verbindtenis,
de huwelijksverbindtenis, het trouwen. Copuleren, zamenbinden, zamenvoegen; trouwen, uithuwelijken.
COQ a L' ANE, verbinding van tegenstrijdige
din en. Verbinding van woorden, bij welke
hetpredicaat door het onderwerp wordt
opgeheven, b. v. een lederen slijpsteen, een
houten dieplood,
een virgi
l ius door Horatius

COPULA,

geschreven. Faire des cogs a l'etne, van den

hak op den tak, van den os op den ezel
springen.
15
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CORP.

eene belasting in hoornvee der grondbezitters aan hunnen landsheer.
CORNAMUSA., cornemuse, fr., een doedelzak.
verliefden haan, wanneer hi' om de hen CORNARD, eene fransche gouden spotmunt op
Lodewijk XVI, in 1786, die daarop met
hoog rond treedt; ook van de hen, in dat
eenen hoorn afgebeeld was.
geval, om hare genegenheid jegens den haan
uit te drukken ; fig. van menschen, die op CORNET, kornet, ruitervaandrig, standaarddrager, vlaggejonker. Cornette, ruitervaan, stan
dergelijke wijze den haan en de hen spelen •;
daard •; ook eene vrouwenmuts.
de zucht om te behagen •; veroveringskunst,
boeleerkunst. Coquetteren, behaagzuchtig CORNETTE, eene vierkante witte vlag, aan de
groote mast van het schip, op hetwelk de
zijn, of zich toonen, verliefd zijn, boeleren.
bevelhebber eerier vloot zich be y indt, en
COQUET
,
klein vaartuig in Normandie.
welke zijnen rang aanduidt.
COQUILLON, zilver, hetwelk zich aan het einde
van eerie ijzeren pijp, waarmede men het uit CORNETTI, een orgelregister van drie pijpen,
hetwelk als een achtvoetig snaarwerk klinkt.
denproeftegel trekt, in de gedaante van eene
CORNETT°, it al. (muz.) een kromhoorn. Cornetmosselvasthecht.
tino , een kleine
ine kromhoorn.
COQUIN, schelm, schurk, deugniet, nietswaardige
vent • coquine, slecht vrouwmensch, licks •; CORNICHE, de kroonlijst, dat is het bovenste
vooruitstekende deel aan het kroonwerk
coquinerie , slechte daad , gemeene handeleener kolom.
wijze, liederlijk leven,
ORAN, lat., voor, in tegenwoordigheid • ook CORNO, ital., hoorn • Corno di caccia, ital., cor
C
de chasse, fr., eenwaldhoorn. Cornu copiae,
mondeling. Coram nemen, voor zich laten
de hoorn des overvloeds.
komen, ter rede stellen • uitschelden. Comm
notario et lestibus, in het bijzijn van notaris CORNO, de staatsmuts van den Doge te Venetie,
welke . naar eenen horen gelijkt.
en getuigen. C am senatu, voor den raad
CORNO BASSETT°, een vergroot klarinet.
of de raadsvergadering.
COREA, eene maat voor drooge waren te Bolo- CORNO DI CACCIA, de 'a t- of waldhoorn.
CORNO INGLESE, vergroote hautbois, bijna in de
gna, overeenkomende met ons schepel.
gedaante van 2 halve cirkels gekromd. '
CORBAZ, het in het arabisch en hebreeuwsch
een offer; bij de Mohamedanen in het bijzon- CORNUT, cornutus,lat., een gehoornde of hoorndra wer • een leerling bij de boekdrukkers.
der' offerande, waarbij zij aan het gebergte
Ararat, niet ver van IVIekka, op de bedevaart CORNUTE, een aarden, lazed of ijzeren retort.
derwaarts, eene menigte schapen slagtten, CORO, eene belasting, aan den koning van
Spanje, van de opbrengst der bergwerken in
en het vleesch onder de armen verdeelden.
Chili en Peru.
CORBEILLES, kleine schanskorven, welke van
COROLITISCH, (bouwk.) met loot- of' lofwerk
boven breeder dan van onderen zijn.
versierd.
CORDAAT, hartelijk, braaf, opregt, ongekunsteld.
CORDAR, eene wellustige dans, die op het COROLLARIUM, lat., corollaire, fr., gevolg, gevolgtrekking, toegift.
grieksch tooneel gebruikelijk was.
CORONER, eng., een beambte in En eland die
Coa DE CHASSE, de jagt- of waldhoorn.
met 12 adsistenten de gevondenelijken bezigCORDELIER, fr., een strikmonnik, Franciscaner
tigt, om te bepalen weiken dood zij gestormon nik (wegens den strikgordel). Cordeleren,
yen zijn, en, in geval van verwonding, den
twijnen (b. v. zijde).
Bader op te sporen.
CORDIAAL, hartelijk, vertrouwd, getrouw. Cordialiteit, hartelijkheid, vertrouwelijkheid, CORPORALE, het lijnwaadi waarop de roomsche
geestelijken den kelk, bij het doen van de
goedhartigheid.
mis, le en te zetten.
CORDON, band, snoer • grensketen, grensbezettin g ; verweerlinie. Cordonist, een grensbe- CORPORATIE, gezelschapsligchaam, eene verzameting. Corporeel, ligchamelijk. Corporitizetter, grenssoldaat.
catie, of corporisatie, de verligchamelijking,
CORDUAAN, leder van Cordua, hetwelk, voornaverandering van eene vloeistof in een
melijk in de spaansche stad Cordova, door
ligehaam. Corporificeren, of corporiseren,
deArabieren of Mooren, uit bokken- of geiin een ligchaam veranderen •; di ter maken.
tenvellen bereid werd.
CORGE, CORSE, COURGE, een aantal van 20 sinks, CORPS, fr., korps, legerafdeeling, legerbende ;
verzameling, gemeente, gilde ; ook dat wat
waarbij men in Oostindie, even als bij ons
in zekere zaken het hoogste, grootste en
met dozijnen, handelt.
CORINTHISCHE ORDE, zie kolommen
voornaamste is, corps d'arrnêe, het hoofdle-

COQUET, fr.,

behaagziek, ligtvaardig, pronkend.

CORNAGIUM, bovagium,

Coquette , eene behaagzuchtige , lokster.
Coquetterie, eigenlijk de handeling van den

CORINTHISCH METAAL, een bij de ouden gebruikelijk, maar nu onbekend mengsel van onder-

scheidene metalen.
CoamoRAN, de zeeraaf, zwarte pelikaan, ofzwarte
kropgans.

ger, corps de bataille, het middelste gedeelte
eener slagorde. Corps de garde, een wachthuis of uitgezette wacht. Corps de to is het

hoofd- ofmiddengebouw, zonder de vleugels.
Corps de reserve, eene terug gehouden leger-
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bende, eerie noodkorps. Corps diplomatique,
degezamenlijke vreemde gezanten aan een
hof; de gezantschappen.
CORPULENT , zwaarlijvig, dik. Corpulentie ,
zwaarlijvigheid, dikte.
CORPUS, lat., het ligchaam ; eene soort van letterdruk. Corpus delicti, het zigtbare voorwerp
eerier misdaad. Corpus juris, eigenlijk het
regtsligchaam, Justiniaans, (romeinsch) wetboek. Corpus juris canonici, het kerkelijk
wetboek.
CORPUSCULAIR-PHILOSOPHIE, de leer der zamenstelling van ligchamelijke zaken uit stofdeeltjes ;•
Athomistiek.
CORPUSCULUM, een ligchaampje, in het bijzonder
dat luchtige ligchaam, waarvan eenige theologanten geloofden, dat de ziel buiten het
gravere aardsche ligchaam omgeven wend,
en waarin de oorspronkelijke stof tot het
fijnere aetherische ligchaam bevat was, die
de ziel nade opstanding zoude bekomen.
CORRECT, naauwkeurig, zonder fouler, of gebreken. Correctheid, naauwkeurigheid. Correctie, verbetering, teregtwijzing • tuchtiging •
huis van correctie, verbeter- of tuchthuis.
Corrector, een verbeteraer, bijzonder van
letterproeven. Correctorium, kloosterstraflijst. Correctuur, teregtwijzing, verbetering;
drukproef.
CORREFERENT , iemand, die aan dengewonen
referent toegevoegd is, am uit de ac een
tegenrelaas op to maken. Correfereren, zulk
een tegenrelaas opmaken.
CORREGIDOR, politieregter, in Spanje en Portugal.
CORRELAAT, correlatie, wederkeerige betrekking
van twee zaken op elkander •; tegenberigt.
Correlatief, wederkeerig betrekkelijk; to enberigt behelzend.
CORREPETITEUR, muzijkdirecteur bij een gezelschap van tooneelspelers.
CORRESPONDANCE, fr„ correspondentie, briefwisseling, schriftelijke verkeering van afwezigen •; verbindtenis van verscheidene personen
onder elkander. Correspondent, een briefwisselaar, medeonderhandelaar. Corresponderen, briefwisseling houden •; betrekking
hebben, overeenstemmen.
CORRIDOR, (bouwk.) een voor- of tusschengang •
voor of tusschenkamers.
CORRIGENDA, lat., verbeteringen, drukfouten.
Corrigentia, (geneesk.) bete ride anschadelijk makende bijvoegselen. Corrigeren,
verbeteren, naauwkeurig maken •; berispen.
Corrigible, fr., verbeterlijk, berispelijk.
CORRIPEREN, aatigrijpen, vatten.
CORROBORANS, lat., (geneesk.) een hartsterkend
middel. Coroborantia, versterkende middelen. Corroboreren, versterken , krachtig
maken.
CORRODENTIA, lat., ets-of bijtmiddelen Coroderen, wegknagen, uitbijten. Corosief, kna-

COBS.

gend, bijtend, wegvretend.
etsen, inbijten , de ingebetene
plaats •; ook, in de scheikunde, verkalking.
lletzelfde als calcinatie.
CORRUNPEREN, verderven, vervalschen ; omkoopen, verleiden. Corrupt , verdorven,vervalscht; slecht, liederlijk. Corruptela, verderf, verwoesting, verleiding, omkooping.
Corruptibel, corruptible, fr., verderfelijk •
omkoopbaar. Corruptie, verderf, verwbestin g, verleiding.
CORRUSCATIE, scherming, lichtglans, het stralen.
CORSAIRE, fr., corsar, kaper, zeeroover.
CORSELET, corset, fr., eenrijglijf •; borstharnas
wambuis.
CORSINI, eene romeinsche gouden munt, omtrent 4gulden waard, die paus Clemens XII,
liet slaan, maar die, benevens deoude, voor
1737geslagene pausselijke munten, buiten
gebruik is gesteld.
CORSO, eene der schoonste en langste straten to
Rome, alwaar de wedloopen to paard gehouden worden • in het algemeen eene plaats,
die tot wedloop bestemd is.
CORTEGE, fr., stoet, gevolg. Cortejo, een spaansche ciscisbeo. Zie Ciscisbeo.
CORTES, de landstenden in Spanje, als die
we ens gewigtige aangelegenheden vergaderd zijn.
CORNETTE, fr., korvet. een snelzeilend oorlogsvaartuig, met dric masten en geboord voor
18 tot 24 stukkengeschut •; ook advijsjagt.
CORUZEN, kruisbroeders, de naam, dien zich de
ontevredenen in Hongarije, gedurende den
opstand teen keizer Jozef 1., gaven.
CORYBANTEN,
priesters van Cybele, die zich wild
en uitgelaten aanstelden. Coryban,tisch
wild en uitgelaten. Corybantismus, (geneesk.)
slaap met opene oogen.
CORYPHAEUS, een voordanser en voorzanger •
koor-of reiaanvoerder; opperhoofd, stichter
of voornaamste eener sectie.
COSCINOMANTIE, zeefwaarzeggerij •; voorspelling
uit het loo en van zeven.
COSECANS (meetk.), de medesnijlijn.
COSELGULDEN, saksischegulden, welke koning
Augustus de Sterke in 1706 en 1707 liet
slaan.
COSME, de harlekijn op het spaansche tooneel.
COSMETISCH , wat den opschik betreft; ook tot
blanketsel behoorende. Cosmetiker, een opsierder.
Cosmos
,
een uit merriemelk bereide drank der
Tartaren. Zie ook Kosmo.
Cams , de naam van eenen heilig,
en den
patroon der wondheelers.
COSSADEN, Cossaten, Coslieden, lijfeigenen bij de
Franken , die een huis met de daartoe behoorende landerijen in eigendom bekomen
hadden.
COSSE, eene indiaansche ellemaat, het tit van
eene duitsche mijl bedragende.

CORROSIE, het
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ital., ginds, daar; van de plaats, waar COULEVR1NE. fr., eene veldslang, bijzondere
men naar toe schrijft. Costi, of a costi, ginds
soort van lange kanonnen.
bij u, ter plaatse, alwaar de brief naar toe Coma, een doorgezijgd krachtig nat van hoenbestemd is.
ders, kalfvleesch, en kreeften.
ouussE, fr., schuif-of tooneelzijscherm • een
CosTuum, costume, fr., de naar den tijd gebrui- C
blind ; de plaats zelve, alwaar de schermen
kelijke drat. Costumeren, kleeden, knrigten,
aangebragt zijn.
overeenkomstig met den tijd of de omstanheden kleeden of opsieren.
COUP, fr., coup de main, verrassing, overromCOTANGENS, (meetk.), de mederaaklijn.
peling; coup de theatre, tooneelstreek •; coup
oogopslag. Couperen, afCOTELETTEN, O den rooster gebradene ribbetjes
mat o0
d' 'l
zonderen. verdeelen, voorkomen, ook afsnijvan lamsvleesch.
den, bekorten, (in het kaartspel) de kaart
COTERIE, kransje, vrolijk en besloten gezelschap.
afnemen.
COTHURNEN, eene soort van laarsj,
es waarvan COUPING, Couban. eene japansche munt, van
zilver omtrent 8 stuivers, in goad bijna 14
zich de ouden bij hunne treurspelen bedienrijksdaalders waardig.
den, tooneellaarzen, ook hoogdravende voorCO PANT in Borneo gebruikelijk gewigt voor
drat in woorden en daden.
diamanten, jets meer clan 5 karaten zwaar.
Como, Cottimo, eene belasting, welke in de
ng of, vers van een lied
levantsche handelplaatsen door de consuls COUPLET, eene a fsnijdi
of aria • ook hengsel of duim van eene deur.
aan de schepen hunner natie ma opgelegd
worden, om voor dringende behoeften een COUPON, een afgesneden stukje papier, snippertje. Dit woord wordt in het bijzonder gefonds te bekomen.
COTISATIE, schatting, aanslag. Cotiseren, aanbruikt, bij de intrestbiljetten, gehecht aan
deobligatien ten laste van eenig Gouverneslaan, schatten (wat ieder van zijn aandeel
betalen moet).
ment, welke coupons, als dan, op den vervaltermijn der intresten, worden afgesneden,
COTOIJEREN, fr., cOtoyer, langs den over of de
en waarop de betaling geschied.
kusten heenvaren of heenzeilen : iemand
altijd op zijde zijn, hem als zijne schaduw COUR, het hof, de hofplaats •; het hof de woofling van den vorst en van zijnen hofstoet •;
overal vergezellen.
COTTA, Codda, eerie maat, welke 12000 cauris
ook de vorst en zijne hof houding. Cour
of kleine horentjes bevat, die op de maldivid'assises, zie Assises. Faire la cour, (a une
ofhmaken. Cour
sche eilanden, en de meeste afrikaansche
dame etc.) fr. , zijn
d'amour, fr., een geregtshof, in de middelkusten, als kleingeld gebruikt worden.
COTTILLON, een engelsche en fransche dans,
eeuwen in Frankrijk, aanwezig, hetwelk in
fdes zaken of minneuhandel besliste.
waarbij de dansers eene rondte maken.
lie
COTYLISOUE, een aan Bachusgewijd drinkvat
COURAGE, dapperheid, kloekmoedigheid. Couramet eenen naauwen hals, widen buik en
geren, moedgeven. Couragieux, moedig.
ooren.
COURANT, loopend, gangbaar •; ook grove zilverCOTYS, Cotutto, eene godin der ontucht, welke
munt. Kraut, nieuwspapier •; courantier,
de Grieken vereerden, en in hare tempels
nieuwstijdingschrijver.
aan de ontucht offers bragten.
COURANTE, een niet meer in zwang zijnde dans;
, Couae
CouAc
,
ook kleine ernstige muzijkstukken.
meel. dat in de Westindie uit
den manchowortel bereid wordt.
COURBE, een kniegezwel bij paarden •; ook rondCOUCHE, fr., bedstede • couches, kraambed.
gebogene bindten aan dakzuilen.
Teen eenen hood zegt men ook couche ! COURBETTEN , zie croupaden • zekere korte
lig stil ! Coucheren , nederstellen, nedersprongen der paarden in de rijbaan. Courschrijven;
doen liggen.
betteren, kunstsprongen maken.
CouJoN, nietswaardige vent, deugniet , schurk
COURIER, een renbode, postlooper.
schelm. Coujonaden, scheld- of schimpwoor- COURONNE, kroon, koninklijke waardigheid •; ook
den. Coujoneren, verachtelijk behandelen
eene fransche zilveren munt, 54 stuivers
kwellen,plagen. Coujonerie, schelmstuk,
waard.
schurkenstreek , verachtelijke behandeling. COUROUK, een verbod in Perzie, hetwelk, wanCOULAGE, fr., (kooph.) het verlies van vioeineer de vrouwen des konings uit aan aan
stoffen • door uit-of wegvloeijing.
alle mannen op doodstraf verbiedt, zich op
den we g te lases vinden, of zelfs uit het
C OULANT 'fr., vlietend, vloeijend, bijzonder van
schrift en schrijfstijl.
venster te zien.
COULE, de met hot woord Schleifer beteekende
CouRs, fr., koers, loop, we g; ook de prIjs van
speellieden.,
geldspecie, wissels of koopmansgoederen.
COULEUR, fr., kleur, verw • couleur de rose
Courseren, in den handel ontvangen en gerozenrood; en quatrecouleurs, b.v. eene loos
leverd worden. Coursabel, ganghaar.
metgond versierd, dat onderscheidene kleu- COURSIER, een stuk zwaar geschut, dat op de
ren heeft • (in een kaartspel) de troef kleur.
voorzijde der galeijen, op den gang tusschen
COSTA,
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(le roeibanken, welke Coursis heet, geis.
P
COURT, de Engelsche court, kooplieden uit
En eland die zich in Hamburg nedergezet
hebben, en eene afzonderlijke maatschappij
uitmaken.
COURTAGE, makelaarsloon, provisie. Courtier,
fr., makelaar,
wisselaar, bankhouder.
COURTIGE, heet in Marseille en de Levant datg
ene, wat den scheepstuigen aan de gewone
lento
g
ontbreekt.
COURTINE, fr.,gordijn of dat gedeelte eener
vesting, hetwelk twee bolwerken met elkander verbindt.
COURT1SAN, fr., een hoveling ook een minnaar
der schoone sekse. Courtisanen, vrouwen
welkegeene openbare hoererij le en maar
alleen van voorname heeren bezoeken ontvangen.
COURTOISIE, wellevendheid, behagelijk en innemendgedrag, liefde- en minnehandel.
COURTS JOURS, fr., breve vista (ital.), kortzigt, is
alleen op wisselbrieven enz. gebruikelijk.
COUSIN, fr., neef; cousine, nicht • ook een titel,
welken keizers en koningen aan mindere
vorsten, kardinalen enz. geven.
COUTEAU DE CHASSE (fr.), een hartsvanger, jagtof wijmes, kort zijdgeweer.
COUTEQUI COUTE, het koste wat het wil, volstrekt, zonder jets te ontzien.
COUTTENEREN, de lakens kaarden.
COUVERT, omslag Om eenen brief), deksel ;
ook het dekken der tafel met messen,
vorken, lepels en servetten •; bij voorb.,
eene tafel van 12 couverts, voor 12personen. Couverteren insluiten, inwikkelen.
COVENANT, eng., een verdrag, overeenkomst,
contract.
Covuum, een der komischepersonen op het
italiaansch toned], die een' lompen kerel uit
Kalabrie voorstelt.
CONNPANS, eene munt in Sumatra, omtrent 3
stuivers waard.
COXAGRA, heupwee.
COYON, fr., zie coujon.
CRAINTIF, fr., vreesachtig, beschroomd, blood.
CRAK, eene soort van zweedsche en deensche
schepen, welke 3 masten hebben.
CRAMBE BIS COCTA, lat., tweemaalgekookte
kool, opgewarmde kost •; figuurl. onnutte
herhaling.
CRANIOCITEN, steenen,
die het bovenste deel van
eenen schedelgelijken.
CRANIOLOGIE, de schedelleer, waardoor Dr.
Gall zich weleer zoo berocmd gemaakt heeft.
CRANIOMANT1E, sehedelkijkerij, waarzeggen uit
den schedel.
CRAPULE, lage zwelgerij, roest, hoofdpijnna de
dronkenschap.
CRAPULEUX, fr., aan den drank verslaafd,
verzopen.
CRASIS, lat., vermenging der sappen in het

CREE.

menschelijke lighaam ; ook de koppeling
van twee syllaben in eene.
CRASSANE
bergamotta crassane), eene soort
van kruidige peren,
in gedaante en kleur de
bergamotpeer gelijkende.
CRATER, de trechtervormige opening van
eenen vuurspuwenden berg.
CRAVATTE, een mans halsdoek, das; ook een
lane riem, welke al te vurige honden aan
den hats wordt vasgemaakt, ten einde hen te
beletten al te snel te loo en. Cravatje, een
sti ff kraagje in de das.
CRAYON, fr., elke stift, waarmede men teekep t ; van verve gemaakte teekenpen
drooge verve waarmede men, in allerhande kleuren op papier teekent •; crayonneren met zoodanige stift of pen teekenen.
CRAZI, eerie Florentijnsche munt, omtrent
eenen halven stuiver waard.
CREANCE, lettre de crèance, kredietbrief.
CREAS, lederlijwaad of dubbellinnen (in den
Spaanschen koophandel).
CREATURE, creatuur, een schepsel •; ook een
begunstigde, welke door weldaden en bewezene diensten afhankelijk gemaakt wordt ;
dit woord wordt insgelijks als een schimpwoordgebruikt.
CREDAT JUD/EUS APELLA, lat., dit of zulks
moge de Jood Apella gelooven •; een, ten
tide van Horatius, in Rome levende, zeer
bijgeloovige Jood.
CREDENTIALEN, papieren, inhoudende het bewijs van den rang of de zending van den
persoon, die dezelve overhandigt, hetwelk
vooral aan Arnbassadeurs, bij vreemde
hovers , den toe an verschaft, en door
welke meestal dusdanige credentialen, met
ti bij
penbare
o
audientie,
velepleg
,
overhandigd worden. Credentsen, ital.
credenzare, voorproeven. Credentser, voorproever.
CREDIET, credit, trouw en geloof; de goede
naam, waarin iemand staat, ten opzigte
van eerlijkheid, middelen, en den roem
vangoed te betalen, weshalve een ieder
zulk eenengaarne borgt ; ook de toevertrouwde zaak, uitstaande schuld •; ook
- het aanzien en het vermogen van iemand
aan het hof of in den staat. Credietbrie(
waarin aan den correspondent verzocht
wordt, den daarin beteekenden metgeld,
enz. te ondersteunen. Crediteren, op credietgeven, borgen. Crediteur, schuldeischer, het tegenovergestelde van debiteur,
CREDIT, (waarvan de toon op de eerste syllabe
valt), is in het koopmansboek de re terbladzijde, waard men aanteekent, vat
men ontvangen heeft •; daarentegen bevat
de andere zijde het debet, of het geen
men uitgegeven heeft.
CREEREN, makers, voortbrengen; verkiezen,
aanstellen.

CRIM.
CREMASTER, kremaster,
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hefspier der teelballen.
in Hongarije zeer gewone ziekte, .
waarmede voornamelijk vreemdelingen
bezocht worden, en die in kwalijkheid en
walging van spijzen bestaat.
CREMNONCUS, gezwel der schaamlippen.
CREMOR TARTAR!, room van wijnsteen.
CREOLEN, inboorlingen van Amerika en elders,
voortgekomen uit ouders, niet uit deze
Iandstreek afkomstig • inboorling.
CREOPHAAG, in degrieksche kerk de laatste
zondag voor de vasten, wanneer er voor de
laatstemaal vleesch ma g gegeten worden ;
ook de tijd van kersmis tot aan de vasten.
CREPIDA, bij de Romeinen eerie soort van ligte
schoenen, die een opperleder hadden, en
met banden aan den voet werden vast emaakt.
CREPIE, ligte pleisterkalk, op eenen muur, het
bestrijksel , waarmede een muur overdekt
wordt,
eer hi'eschilderd
b
kan worden.
CREPON, krip, kripfloers.
CREPUNDIA, de kleinodien, welke de Grieken
gewoon waren bij de kinderen neder te leggen welke zij uit armoede of om derzelver
geboorte te verbergen, te vondeling leiden,
eendeels opdat dezelve daardoor eens weder
herkend zouden worden, anderdeels opdat
zij door den opnemer der kinderen tot hun
onderhoud konden besteed worden.
CRESCENDO, (muz.) stijgende, toenemende,
trapsgewijze sterker wordende toonen.
CRETICUS (muz.), eene voetmaat van eene lange,
korte en weder daarop volgende lane noot.
CRETINS, fr., kropmenschen, welke bijzonder
in de alpische gebergten, en vooral in het
Walliser- en Graauwbunderlandgevonden
worden. Het zonderlinge van deze schepsels
is, dat zij groote kropgezwellen, dikke
hoofden, en sterke ledematen hebben • echter zijn hunne zielsvermogens daarentegen
zoo zwak, dat zij tot op hun 10 ja .12 jaar
moetengevoed worden , als kinderen, en
ongevoelig zijn voor hate, koude, en voor
de hardste slagen.
,
CREUSA
de vrouw van Eneas, die bij den brand
van Troje om het Leven kwam.
CREVE-COEUR, fr., die p verdriet , knagend
hartzeer.
CREVEREN, verrekken ; sterven ; ook van
bomben, als zij springen.
CRIANT, fr., schreeuwend.
CRIBRUM (muzijk), de zeef of grondplank, is het
deksel der concellen op die windpijpen,
welke men springpotten noemt ; ook de
smalle strepen in bet clavecin, waarin zich
de zoogenoemde springers moeten bewegen,
opdat zij niet van hunne rigting zouden
kunnen afwijken.
CRIMEN, lat., misdaad • crimes falsi, misdaad
des bedrogs, wanneer men valsche schriften
of handteekeningen maakt, of dezelve uit-

CREMER, eene
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geeft. Crimen laesae majestatis, of perduellionis,
hoog verraad, misdaad van gekwetste
majesteit •; criminaal of crimineel, lijfstraffelijk, op IV en !even •; crimineel geregtshof, lijfstraffelijk geregtshof, hals- of bloedgeregt • criminalist, onderwijzer, professor
in het lijfstraffelijke regt • crimineel proces,
lijfstraffelijk regtsgeding.
CRINONES, Comedones, medeeters • eene ziekte
der kinderen, waarbij kleine, naar worm 'es
zweemende, draden uit de porien der huid
gedrukt kunnen worden.
CRINOLIUM, het offer van een' ram, dat bij bijzondergewigtige en plegtige gelegenheden
plaats had.
CRISIS, het beslissendoogenblik, waarin eene
zaak op het punt staat om te verbeteren
of te verslimmeren; bedenkelijke staat van
taken ; ziektchoogte, toestand des lijders,
waarvan de beslissingoede
ten
, tenofg
kwade,
afhangt.
CRISPATUUR, Crispation, fr., kronkeling, ineen
krimping door hitte • ook eene soort van
gekruld gebak.
CRISPINADEN, zijn handelingen, waardoor men
aan vreemde menschen
op kosten van
,
andere lieden, lets tegoed doet. Crispijn,
zoo als men zeg,
t stal het leer, en schonk
de daaruitgemaakte schoenen aan de arme
menschen.
CRISTALLISATIE, kristalschieting ; wanneer zelfstandigheden, uit hares vloeibaren toestand,
zoo tezamen trekkers dat zij door
de vereeniging van hare deelen, eene
harde massa of klomp makers, welke eenen
regelmatigen vorm aanneemt, zoo ontstaan
er kristallen • cristalliseren, laten aanschieten, tot kristal worden. Zie verder op
kristal.
CRISTALLOMANTIE, waarzegging uit ,spiegels,
spiegelkijkerij.
CRITERIUM, lat., onderscheidingsteeken, kenteeken, kenmerk van het ware of valsche.
CRITHIASIS, dampigheid (van de paarden).
CRITICASTER, een berisper •; waanwijze kunstre ter die de repels der kunst niet verstaat,
maar alleen naar luim en uitpartijdigheid en
andere bijoogmerken oordeelt.
CRITIEK, kritiek, beoordeeling, toetsing : beneden alle kritiek, niet waardig beoordeeld
te worden. Ook kunstregterlijk • bedenkelijk, zorgelijk : kritieke dagen, wanneer
de ziekte eene andere wending neemt •;
criticus, lat., critiker, een beoordeelaar,
recensent, kunstregter ; critisch, dat tot
de kritiek behoort • critiseren, kunstmatig
beoordeelen • al schertsende vitten, bedillen • critomanie, bedilzucht, buitensporige
neiging om te critiseren.
CRITOMANTIE
,
voorspelling uit het beschouwen
van de offerkoek, of van het over het slagtoffer gestrooide meel, zoo als ook uit de wijze,
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glas, hetwelk in En eland meestal tot glaswaarop de hoenders of ander gevogelte de
ruiten gebruikt, echter in verband met
gestrooide garstekorrels wegvreten.
kristalglas zeer voordeelig in de zamenstelCROASODE, croassat, genuesche gouden munt,
ling der verrekijkers aangewend wordt.
omstreeks zes gulden waard.
CROCHETS (krijgsk.), haken, die bij het zikzak CRUBEK1 , eene sekte onder de Turken . die
de noodzakelijkheid der bedevaart Haar
gemaakt worden, om hen, die in de tra pMekka ontkent.
cheen uit- en in aan to ontwijken •; ook aan
den rand gemaakte haakjes, wanneer iemand CRUCIFIX, het beeld van Christus aan het kruis.
sprekend ingevoerd, of eene plaats nit een CRUDITEIT, een ruw wezen, hardheid, verstoptheid der maag.
ander werk aangehaald wordt •; anders ook
CRUDO-ZILVER, het ongezuiverde en nog met
Guillemets, genoemd.
een koper vermengde zilver.
CROCIAAT, eene oude spaansche gouden munt,
CRUEL, fr., gruwzaam.
bijna een dukaat waard.
RODO, een afgod der oude Duitschers, waar- CRUPECIEN, met ijzer verzoolde schoenen, die
C
de muzijkanten der Ouden aan hadden, om
onder zij den tijd vereerden. Aan denzelven
de maat daarmede to stamen.
werden menschengeofferd, en de zaturdag
CRUSADE, Portugeesche zilverrnunt •; de nieuwas voornamelijk aan zijne dienst gewijd.
we heeft eene waarde van 16 I. de oude
CROESUS, koning van Lydien, welke in de oude
daarentegen van 21 gl.
geschiedenis als zeer rijk bekend was •;
CRUSADOS , CRUSAAD , eene Portugesche munt,
(figuurl.) een schatrijk man.
waarvan er driederlei soort is, de eene
CROLLES, de vrijwillige inzamelingen , welke
'22, de andere 14 en de laatste 32 stuivers
landpredikers op vele plaatsen bij hunne
leeken, van vrijwillige geschenken in levenswaard.
CRUSCA, Academia della crusca, een geleerd
middelenplagten to doen.
genootschap, hetwelk zich toelegde op taalCROMA, of chroma (muzijk), de italiaansche naam
verbetering en taalzuivering.
der 1 /8 noot.
CROMORNE, de bassort ; ook een naar dezelve CRYMODES (febris), eigenlijk koorts met hevige
koude, ijskoorts (febris aligada); ook koorts
zweemend orgelregister in de bas.
met longontsteking en geweldige koude
CROPS, naam der vaten, waarin de tabak
atzoo eenigzins : Pneumonia typhodes.
van Virginie gepakt en verzonden wordt •;
zoodanig vat houdt gewoonlijk 1250 CRYPT°, geheim. Crypto-katholijk , een geheime Roomschgezinde. Cryptocephalus
ponden ; cropsnoten , de getuigschriften
een valkever, wiens kop zoo verborgen is,
welke de kwaliteit en kwantiteit van den
dat men denzelven naauwelijks gewaarwortabak vermelden,
den kan. Cryptogama, of cryptogamisten,
CROQUANTE, fr., eerie soort van gebak, hetwelk
tusschen de tanden kraakt.planten, welker teelorganen verborgen of
onbekend zijn •; cryptogamie, heimelijk,
CROQUE NOTE, croquesol, een spotnaam, slechte
verborgen huwelijk. Cryptographie, geheimuzijkant.
me schrijfkunst. Cryptonimus, lat., geheimCROQUIS, het eerste ruwe ontwerp van een

schilderstuk; schets.

namig, een die zijnen naam geheim houdt.

zoo noemt men het, C SOL FA, is in de oude Solmisatie de naam
van de dubbel gestreepte c •; dewijl op doze
wanneer men in nieuwspapieren, of hoenoot in de zangoefeningen nu sol , dan
ken, die in kolommengedrukt zijn, zonder
weder fa moest gezongen worden.
de afscheiding in aanmerking to netnen,
vande eene kolom in de andere doorleest, CUBA, was eene godin der Romeinen , aan
Welke zij de zorg voor het goede leer
waardoor men somtijds den aardigsten
der zieken en der kinderen opdroegen.
volzin ontmoet.
CROTALUM, eerie soort van klapper, waarnaar CUBEBE, Cubebe peper , eene naar de peper
zweemende specerikrucht uit Java, Maladanseressen aan de tafels van voorname
bar enz.; ook de groote rozijnen.
Grieken en Romeinen dansten.
CROUP, eng., de huidbruinheid, of veeleer de CUBO, CUBE, de wereldlijke keizer in Japan.
CUBUS, een teerling, of dobbelsteen, een ding
luchtpijpontsteking.
van zes gelijke zijden. Cubiec- of cubiekCROUPADEN, korte luchtsprongen van een paard,
wortel, de rnaat of grootte van eene dozer
waarbij het den rug en de achterpooten
zijden. Cubiekgetal; de formlijke inhoud
intrekt, zoodat men de hoefijzers niet kan
van iederen teerling ontstaat, wanneer men
zien.
de grootte van eene zijde tweemaal met
CROUPE, fr., het kruis of de stuit eeris paards.
zich zelve multipliceert. Cubereli, den inCroupier, een bedrieger ; ook een bediende,
hood van een ligchaam berekenen. Cubatuur
die den bankier bij hazardspelen, voornader ligchamen, b erekenen der ligchamen.
melijk bij het Faro, helpt : eindelijk een
CucuL, GUGEL-KAP , eene kap, welke eertijds,
geheime deelnemer aan eenig werk.
door zeer arme lieden, op het hoofd gedraCROWN-GLASS, engl., kroonglas, eene soort van

CROSS-READINGS, engl.,
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gen werd. De monniken kozen dezelven deswee,
om hunnen ootmoed aan te toonen.
g
Het onderscheid -tusschen dezelve en de karpoetskap bestaat hierin, dat de laatste aan
den rok vast is, maar de eerste niet.
CUDBEAR, ookpersio en roode indigo, een uit
onderscheidene vlechten of mossen vervaardi de roode verve bijzonder tot het verwen
van wol en zijde.
Cur BONO ? lat., waartoe moet of zal zulks dienen ? wat zal of wil men daarmede beginnen?
CUILLA.GE, CUISSAGE, praelibatio ; 'us primae
noctis • 'us cunnagi, lat., het regt van den
eersten nacht ; dat hadden, in verscheidene
landen van Europa, de koningen en landheeren. Naderhand werd dit refit afgekocht,
doorgeld of geldswaarde, hetwelk schortgeld, of in het hoogduitsch Punzengeld werd
enoemd.
g
CULASSE, het onderste, niet zigtbare, deel van
een'gezetten diamant.
CULBUTEREN, fr., buitelen, overbuitelen, eenen
luchtsprong makers •; den vleugel eener armee
overhoop werpen. Culbute, het overbuitelen ; overhoopwerping.
CUL DE PARIS, fr., een valsche stuit, voormalige
modedragt. Cul de sac, eene naauwe straat
zonder uitgang.
CULMINATIE, (sterrek.) de door an der sterren,
door den middagkring. Culmineren, de zon
culmineert, wanneer zij haar grootste hoogte
bereikt, en in het zenith, of om 12 uren
des middags, staat. De maan culmineert
wanneer zij zich op de middaglijn bevindt.
CULPA, lat., schuld, dwaling • in culpa, schuld i g • culperen 9 beschuldigen • culpabel
schuldig.
CULTIVEREN, bebouwen, aanbouwen • ook vormen, verbeteren • culte, cultus,lat.„ openbare Godsvereering, ook uiterlijke kerkgebruiken ; cultuur bouwing der velden, het
planten van boomers enz. •; veredeling en
verfijning van geest en levenskracht, bij den
mensch, of bij eene geheele natie •; zoo dat
dit woord zoowel de beschaving, de verlichling van het verstand, door het afieggen
der veroordeelen, als ook, de zedelijke verbetering van y olk of mensch uitdrukt.
Cum, lat., met. CUM grano salis, lat., met
een weinig zout, dat is, met verstand en
overleg. Cum spe succedendi, op hoop van
opvolging in het een of ander arnbt.
CUMINA
,
CUNIA, eene godin der Romeinen, die
zij als eene beschermster der kleine kinderen
in de wieg vereerden.
CUMULATIO ACTIONUM, wanneer in een klaagschrift twee of meer zaken te zamen genoemd
worden.
CUMULEREN, ophoopen, opstapelen.
CUNABULA, lat., de wieg; ook het begin van
een ding ; a cunabulis, van kindsbeen af,
van der jeugd af.

CURI.

draler.
sammelen, dralen.
CUPELLEREN, edele metalen door loodproeven
of zuiveren.
CUPID°, degod der liefde, minnegod •; ook
g
roote begeerte, trek.
CUPOLA, koepel.
CURA, degodin der zorge en onrust, waarvan
een Mythus zegt, dat zij den mensch het
eerstgeschapen heeft, en zijne bestendige
gezellin blijft.
CURABEL, geneesbaar ; cureren, verzorgen,
enezen •; cure, zie kuur.
g
de wraakgodinnen, die hares zetel aan
CURAE,
den in an der hel hadden.
CURANT, die ander voogdijschap staat.
CURANTIN, eene vrouw, die of haren eigenen of
eenen anderen man tot harenplaatsvervanger in geregtelijke zaken gekozen heeft.
geharnaste
CuRAs, borstharnas. Curassier ,
ruiter.
CURATCLERUS, dat gedeelte der Katholijke geestelijkheid, wier pligt de zielverzorging is ,
in tegenstelling van die kloostergeestelijken,
welke daarmede niets te doen hebben.
CURATELA, lat., curatele, voogdijschap, momberschap • curator, curateur, voogd, een
persoon, welke gesteld is, om voor iemands
best te zorgen.
CURATORIUM, de bevestiging van een' curator
door de overheid.
CURDEN, Manicheers in onderscheidene provincien vanAzle. In hunne godsdienst zijn wel
vele leerstellingen en gebruiken der Christenen, maar zij bidden benevens God ook den
duivel aan, opdat hi' hun een kwaad moge
doen.
CuREE MAKEN, op groote 'a ten een pert van en
uitsnijden en vervolgens aan de honden
p
rijs even.
CURIALIEN, woorden, titels en andere eerbewijzen, zoo als bij de haven, volgens ieders
stand en waardigheid, gebruikelijk zijn.
CURIALISTEN, romeinsche staatsbeambten, of
leden der romeinschegeregtshoven.
CURIATIS, eeneplegtigheid der oude Grieken,
waarbij zij de Karen der 'on ens zoodra zij
manbaar waren, in den tempel van dies
God, wien zij dezelve gewijd hadden, plegti g lieten afscheren •; waarop de on ens in
den mannelijken stand opgenomen werden.
CURIE, het hof ; ook een domhuis; curiaalstijl,
kanselarijstiji, bureaustiji.
Cumus, curieux, fr., nieuwsgierig; ook zeldzaam, zonderling • curiosa, zeldzaamheden;
curieusiteit, nieuwsgierigheid ; ook rnerkCUNCTA.TOR
,
een Calmer

CUIVCTEREN, talmen,

waardigheid, zeldzaamheid.

een bijnaam van Juno, omdat zij somwiden met eene Tans afgebeeld werd. Onder
dezen naam werd zij ook als schutgodin der
g
ehuwden vereerd, en bruiden lieten zich
op haren bruiloftsdag, ter barer eere, de
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haren boven eene lans branders , die in het
Ii ham van eenen strider gestoken had.
CURRENT, zie courant.
CURRENTE, een loopend zangkoor, tot inzameling van aalmoezen.
CURRENT'S, (anni, mensis) van heizelfde looeode fjaar, o maand.
P
CURROTREPANUS
,
een met vele zeissen voorziene
strijdwagen der Ouden, die onder de vi'dengedreven werd.
CURSIEF, loopend schrift , schuins liggende
letter, onderscheidingsschrift.
CURSORIE, cursorisch, overloopend, spoedig na
elkander voort.
CURSUS, loop, loopbaan. Zie Cours.
Cuscus, Cuscuso, koeskoes, de gewone spijs der
gegoede Afrikaners bestaande uit een deep
van fijn meel, waarop gekookt vleesch met
het nat er vane wordt.
Cum, groote mess die
die de keizerlijke Hatschieren, even als hellebaarden, am een'
langen stok dragen ; ook een groote Spaansche maat voor drooge waren, omstrecks 60
schepels bevattende.
CUSTODIE, bewaring, gevangenis.
CUSTOM RAUSE, tolhuis, in En eland.
CusTos, wachter, oppasser, voorstander; ook
of merkteeken onder aa n
vervolgteeken ,
eene bladzijde, waarbij het begin der volgende wordt aangeduid.
CUSTOUS-PENNY, inkomend tolregt in En eland
voor vreemde manufacturen • ook de weder
reruggegevene tol, bij het weder uitvoeren
dezer waren.
CUTTER
,
en g ,. zie kotter.
CYANE, blaauwe korenbloem.
CYANOMETER, KYANOMETER blaauwmeter, een
toestel,door De la Saussure, ors den graad
of nuance van de blaauwe kleur der lucht
met juistheid te bepalen • cyanosis, blaauwzucht.
CYBELE, heidensche godin, de moeder der
heidenschegoden.
CYCCON, een voedzame drank der Ouden, welke
tevens in lasts van spijzen diende, en bijzonder bij de Eleusinische geheimen gedronken werd.
CYCLOIDE, radlinie • eene kromme linie, welke
van een, in den omtrek van eenen cirkel
aangenomen punt, getrokken wordt, terwijl
n als een rad
de cirkel op eerie regte lij,
voortloopt; cyclometrie, onderwijs in de
meting van ronde vlakten, of cirkels •; cyclopedie, kort be r, van alle wetenschappen.
Zie Encyclopedie. Cyclus, tijdkring, begrijp
van een tijdperk, hetwelk, wanneer zekere
ren verloopen zijn, wederom van
voren a
ja
f
be ins • b. v . cyclus solaris, de zonnecirkel,
een tijdvak van 28 jaren, na alloop van
elk, de zondagsletter weder van voren
hetw
af begint • cyclus lunaris, de rnaancirkel,
of het guldengetal, een tijdvak van 19 jaren,
KUNSTWB.

CYST.

na hetwelk de maan weder haren loop beg
int ; cyclus indictionis , indictiecirkel
,
schattingstijdkring, eene reeks van 15 jaren,
na verloop van welke, onder de regering
der Roomsche keizers, de schattingen werden uitgeschreven.
CYCLOOP, cyclops, in de fabelleer, een der
reusachtige smidsknechts van Vulkaan, met
een enkel rond oog in het midden van het
voorhoofd.
CYCLOPEA, een bij de Romeinen gebruikelijke
dans, waarin de danser, die zich blind en
dronken hield, den Cycloop Polyphemus
zocht voor te stellen.
CYDER, eng., appelwijn.
CYESIOLOGIE, KYESIOLOGIE, leer der zwangerschap;
cyesis, zwangerschap.
golfachtig kolomsieraad.
CYMATIE
,
CYNANCHE, rote dorst, met belemmering van
den adem, zoodat dikwijls de tong, even als
bij verhitte honden, uit den mond hangt.
razernij, die van den beet eens
CYNANTHROPIE
,
dollen honds voortkomt.
CYNICUS, een wijsgeer eerier sekte der oudheid,
welke door Antisthenesgesticht, en bijzonder
door Diogenes verder uitgebreid wend. Zij
leerden onverschilligheid OM trent de wereldschegoederen, welke hen dikwijls tot onreinheid bragt, waardoor zij zich bij anderen
verachtelijk maakten, zoodat een cynicus
weldra met een onrein of zedeloos mensch
voorgelijk van beteekenis gold •; — cyniek ;
cynisch, onrein, vuil, zedeloos, zwijnachtig.
CYNOCEPHALUS, eene aapsoort met eene hondenbek • ook een fabelachtig dier met eenen
hondenkop, hetwelk de Egyptenaars vereerden, de anubis.
CYNOLISSA, de hondswoede ; cynorezie, eene
ziekte, welke ook de hondshonger heet.
de kleine beer, een sterrebeeld aan
,
CYNOSURE
den hemel, nabij de noordpool ; de poolster,
noordster. En,
daar deze helderschijnen
de
ster de zeelieden, des nachts, ten wegwijzer
dient en hengeleidt,
zoo noemt men haar
ook leidster, en wordt Cynosure, vervolgens
in eenen figuurlijken zin, voor reel en
rigtsnoer genomen.
bijnaam der godin Diana.
,
CYNTHIA
CYOPHORIA, de zwangerschap, eigenlijk de duur
derzelver.
CYPHOSIS, die soort van bogchel, waarbij de
ruggegraad gekromd is.
CYPRIS, cypria, de cyprische Venus. Cyprisboom, de aan de godin Venus gewijde mirtenboom.
, ecn e cyprische maat, welke omstreeks
CYPRUS
het vierde deel van een schepel bedraagt.
CYRILLISCHE LETTERS slavische , door den heiligen Cyrillus uitgevondene soort van schrift,
bij de Russen in gebruik.
CYSTALGIA, pijn in de blaas •; cystauchenotomia,

halssnede der blaas; cysthaemorrhoides,
Is
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blaashemerrhoiden • cystocele , blaasbreuk •
cystolithus, blaassteen • cystoparalysis, cystoplegia, blaasverlamming • cystopasmus,
blaaskramp ; cystoptosis, blaasvalling; cystorrhagia, bloeding uit de waterblaas ; cystotomie, blaassnijding.
galsteen in de lever.
,
CYSTHEPATHOLITRUS
CYSTRITIS, ontsteking der vrouwelijke geslachtsdeelen, der waterblaas, bijzonder der moederscheede.
CYSTIDOTOMUS, een mes, dat bij de operatie van
den steengebruikt worth.
CYSTIS, een gezwel, dat een vocht, hetwelk in
eenen bijzonderen zak besloten is, bevat.

DACT.

cen tot de staaroperatie behoorend
instrument.
YTHERE, bijnaam van Venus; ook de naam van
C
het eiland aan dezegodin toegewijd, en nu
Cerigo geheeten. Cytheriaden, de Brie gratier].
CZAAR, keizer, titel der voormalige beheerschers van Rusland. Czarowitz, de zoos van
den Czaar.
CZETWER, eene Russische koornmaat, iets meer
dan 2 schepels ;• — czetwerick, het achtste
deel van dezelve.
CZETWERTINA, eene Poolsche maat van 56 kannen.
CYSTITOMUS,

..---......1112;;;N:iiia........-...

D.

• ell DR., doctor.
D. en Ds., dominus, heer.
D. en Div, divus, heilige.
D. als een Romeinsch getal, beteekent 500.
DC. is 600; D. met eerie streep daarboven,
5000. Bij de chemisten beteekent het vitriool.
DAT., DATUM, gegeven, uitgevaardigd. Dat.,
dativus, de derde naamval.
D. C. DA CAPO van het hoofd, van het begin
af, nog eenmaal • een da calio, eene herhaling.
D. D. DE DATO, van of op (den da van) de uitgifte.
DEC., december, wintermaand.
DECL. en DECLIN., declinatie, de verbuiging.
DEL., dclineavit, hi' heeft het geteekend (op
kunstplaten).
DEUT., Deuteronomium.
D. G. Deigratia, door Gods gevade.
D. 1., dat is.
B. n., doorluchtige hoogheid.
D. .i. U., doctor juris utriusque, doctor in de
beide regten.
D. M. doctor medicince, doctor in degeneeskunde.
D. L. C. D. .1., de la compagnie de Jesus, een
Jezuit.
D. TR., doctor theologice, doctor in de godgeleerdheid.

D. s., del se no ital., (muz.) van het teeken af.
D. o. L. Deo optimo mazimo, aan den weldadigsten en hoogsten God.
DA. CAPO, ital., zie D. c.
D ' ACCORD, fr., toegestaan •; eenstemmig, overeenstemmend.
DACRYOPS, gezwel der traanwegen ; eigenlijk
traanoog.
DACRYOPYORRII0EA, tranenettervloeijing.
DACRYORRHOEA, Dacryrhoea, traanvloeijing.
DACRYOSYRINX
,
traanfistel.
DACTYLIOGLYPRICA, gr., de steensnijkunst. D a
tylologie, vingerspraak, kunst, om met de
vingers to spreken. Dactylomantie, de vingerwaarzeggerij, waarzegging uit de vingers
of ringen derzelve. Dactylonomie, de vingerrekening. Dactylus, vinger(dichtk.) drie
lettergrepige versvoet, uit twee korte en
eene lane lettergreep bestaande, b. v.
prachtige.

eigenlijk een ringbewaarplaats;
ook eene verzameling van gesnedene steenen,
of van afdrukken derzelve.
DACTYLITTS, zoogenaamde worm aan den vinger,
eigenlijk vingerontsteking.
DACTYL0N0M1E, de kurist om, in plaats van met
getallen, met de vingers to rekenen.
DACTYLOSMILEUSIS , afknipping van de nagels
der vingers of der teenen.
DACTYLIOTHECA,
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heer van het gerigt, de titel der vorsten van Mingrelie.
DADIR, eene Egyptische maat voor vloeistoffen,
van omstreeks 12 kannen.
DAEDALUS,
een beroemd kunstenaar bijude
de o
Grieken,
die men onder anderen houdt voor
den vervaardiger van den labirint op het
eiland Creta.
DAEMOGORGON, was in de Mythologie der Grieken
en Romeinen de verpersoonlijkte natuur, en
volgens sommigen de vader van alle goden,
volgens anderen echter slechts de varier van
Pan en de Parcen.
DAEMON, gr., goede of booze geest. Daemoniacus, een bezetene, waanzinnige. Daemonisch,
bezeten, waanzinnig. Daemonolatrie, de
geesten- of duivelsvereering, duivelsdienst.
Daemonologie
,
geestenkunde, leer van de
geesten.
DAEMONOMANIE, een melancholische toestand,
waarbij de zieken gelooven van den duivel
bezeten te zijn.
DAEZAJIE, eene zilvermunt in Perzie.
DAG, een kortdik touw, waarmede de ma trozen
gestraft worden, gemeenlijk een eindje day
genoemd.
DAGoN, eigenlijk visch ; ook een afgod der
Philistijnen, wiens beeld half visch en half
mensch was.
DAIRE, een kleine halve trommel, aan Welke
schellen hangen, en die bij de Turksche
muzijk gebruikelijk is.
DAIRO, opperpriester in Japan.
DALAI LAMA, Tartaarsche opperpriester in het
Oostindische rijk Thibet, die godsdienstig
vereerd wordt.
DALMATICA, een misgewaad, priesterlijk opperkleed.
DANASCEREN, staal en ijzer, bijzonder degen- en
sabelklingen, een vlammig aanzien even ;
ook metgoud en zilver versieren, zoo als
bijzonder te Damascus plaats heeft.
DAMASIPPUS, een rijk Romein, die voor antieken
groote sommen besteedde.
DAMAST, gebloemde wollen, linnen en zijden
stof. Damassin, geringe soort van damast.
DAME, voorname vrouw • vrouw (in het kaartspel) ; dam (in het damspel). Dames d'atour,
fr., tooi- of opschik-vrouwen bij eene vorstin.
Dames d'honneur, Dames du palais, fr.,
paleis- staat- of hofdames.
DAMENISATIE, daaronder verstaat men het solfeggeren, door middel der lettergrepen da,
me, ni, po, tu, la, be, door den kapelmeester
Graun uitgevonden.
DANIA, een feest, dat bij de Grieken en Romeinen ter eere der Bona Dea, door de vrouwengevierd, en waarbij voor het welzijn
des yolksgeofferd werd.
DAMLOOPER, een zeker Nederlandsch vaartuig.
DAMNATIE
verdoeming, veroordeeling.
,
DAMOISEAU, fr., een jufferknecht, pronker.

DADIAN,

DAPI.

DAMON EN PHYTIAS
,
twee boezemvrienden

uit
den ouden tijd, van welken de een, voor de
ombrenging van den anderen, bij Dionysius,
koning van Syracuse, borg bleef.
DAMPBAD, stoombad ; wanneer men den damp
of de uitwaseming van warme geneesmiddelen naar het een of andergebrekkig of ziekelijk deel des ligchaams leidt, dan noemt men
dit een dampbad.
DAN, eene Chinesche koornmaat, let mcer dan
een schepel.
DANABROGS-ORDE, eene Deensche ridderorde,
die ook de la ere adel en niet-adellijken
bekomen. Waldemar II stelde dezelve ten
jare 1219 in ,
en Christiaan V vernieuwde
dezelve in 1612.
DANACE, eene kleine wisselmunt der Ouden.
DANAk,„ eene dochter des konings Acrisius van
, en de moeder van Perseus,
Argos
died
Jupiter in de gedaante van eenen gouden
re en bij haar verwekte ; ook, in de scheikunde,
aqua mercurii.
DANA1DEN, vijftig dochters van Danaus, welke
hi' aan de vijftig zonen zijns broeders nithuwelijkte, terwijl hi' iedere van haar een'
dolk gaf, waarmede zij (eene uitgezonderd),
op den bruiloftsnacht, hare mans vermoordden. Volgens de fabelleer zou hare straf
g
eweest zijn, om in de hel water in eaten
met gaten voorzien, te dragen • een werk der
Danaiden, zwaren vergeefschen arbeid verriten.
g
DANDIN, een eenvoudig,
onnoozel mensch.
Dandiniseren, zich onnoozel en belagchelijk
aanstellen ; zijn ligchaam op eene onnoozele
en belagchelijke wijze heen en weer bewegen;
zich op zijnen stoel been en weer schommelen.
DANDY, eng. , een pronkertje , een fat in
Engeland.
t de zwaarte van
DA.NICH, een Arabischgewig,
een derdegedeelte eenes scrupels hebbende.
DANIEMES, eene rekenmunt te Bassora in Arable, omtrent 2 stuivers waard.
DANISCH-MEND, een Turkschegeestelijke van
la en rang ,
die in eerie Dsikami de dienst
verrigt.
DANNO, ital.kooph.) schade, verlies.
DANTES, speel- of rekenpenningen.
DANZIG D ' OR, eene Danziger zilvermunt, omtrent
5 1 stuiver waard.
, dochter van den stroom Peneus, werd ,
DAPHNE
voor Apollo vlugtende, in eenen laurierbooni
veranderd.
DAPHNITEN
eene soort van Dendriten, waarvan
,
de figuren naar laurierbladen gelijken.
DAPHROMANTIE, bijgeloovige waarzeggerii, door
middel van eenen lauricrstruik en deszelfs
geruisch of geknap, als die in het vuur gehouden w ordt.
DAPIFER, eene zekere waardigheid en ambt bij
de voormalige keizers te Konstantinopel ;
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archi-dapifer, de schildknaap of rijks-aartsschildknaap. Onder Karel den Grooten was
dapifer de opperhofmaarschalk.

een syllogismus in de derde figuur.
DARcinra, een Arabisch gewigt, omtrent eene
drachme.
DARDANARIUS, lat., de naam van eenen beruchten koornopkooper. Dardaniaat, koornwoeker.
BARG, dartje, eene uit grovere gewassen ontstane sponsachtige, of van water doordrongene, moerassige en tot dijkaadjen onbruikbare garde.
DARIcus, eene Oud-Perzische munt, die 20
drachmengold.
DARII, zie barbara.
DARIN', eene Venetiaansche munt, wat meer
dan 6 stuiv. waard.
DARMBEEN, Os ilium, het benederistegedeelte
van het heupbeen, waaraan de kromme
darm is. Darmbekleedsel, darmvel, de dunne, weeke huid, welke alle inwendige deelen
van het onderlijf omgeeft. — Darmhaspel,
waarop de snarenmakers, vOOr het inbijten
met sterk water, de darmen afhaspelen. -Darmsnaarraam, eene raam van latten,
waarop de schoongemaakte darmen gespannen worden om te droogen. Darmstaart,
darmstreng, het wormvormige aanhangsel
van den blinders darm. Darmpijn, hevige
pijn in de darmen, kolijk.
DARSIS, het verlies der opperhuid,
de toestand
van verwonding.
DARTRE, dauwworm, ook eene zweer aan het
kruis, den hats of kop der paarden.
DARUGA, een re ter •; ook een ontvanger der
tollen, in Perzie.
DASIUS, een vijflettergrepige versvoet, met drie
korte en twee lange lettergrepen.
DASYMA Dasystes, ruwheid, bijzonder van de
ooglden.
e
DASYMETER, een werktuig om de digtheid der
lucht te meten, digtheidsmeter.
DATA, lat., daadzaken • degegevene inhoud.
Dataria, depauselijke prebendenkamer.
Datarius, eenpauselijke kamerbeambte.
DATAGRA
gr. Odontagra), de tandpijn, het
tandtrekken.
DAT CUT VULT, een Zweedsche dukaat, door Erik
XIV. in 1668geslagen.
DATEREN, den dag opgeven •; het jaartal en den
dag der maand benevens de plaats vermelden. Dato, op den gezegden dag.
DATISI, eerie sluitrede in Brie figuren.
DATIVUS
,
(spraakk.) zie DAT.
DATO, heden, de dag van de uitgifte eens wissels. — Datum, de dagteekening, aanwijzing
van deplaats en voornamelijk van den ti'
der uitgifte van brieven en handschriften.
DATURA, een steekappel (giftplant).
DAUPHIN, fr., de(eertijds zoobenoemde) kroonprins van Frankrijk. Deze naam is ontleend
DARAPTI,

DEBL.

van deprovincie Dauphine, welke Humbert
II, in het jaar 1343 aan koning Pliilippus
van Valois tengeschenke gaf, onder beding,
dat de kroonprinsen van Frankrijk naar deze
provincie moesten genoemd worden.
DAVID, was bij het gild der meesterzangers te
Neurenberg eene zilveren ketting met Brie
vergulde schouwstukken, waarvan het middelste koning David met de harp voorstelde.
Zij diende tot een eereteeken, hetwelk hij,
die in de wedzangen den prijs wegdroeg,
omhaiigen mot.
DAvi psuAR p, eene spitsharp.
DAVUS SUM NON OEDIPUS, ik ben Davus, maar
niet Oedipus, dat is, ik ben geen meester in
het raden.
DE, fr., van, uit.
DEBALLEREN, fr., uit- of ontpakken.
DEBANDADE, fr., (krijgsk.) het onordelijk uit
elkander loo en der soldaten : a la abandade, in degrootste wanorde. Debandentent,
het wegvlugten der soldaten, het uitrukken
van dezelve in verstrooide hoopen. Debanderen, uit elkander loo en zich verstrooijen.
DEBANQUEREN, (in gelukspelen) de bank doers
springen, alles winnen.
DEBARQUEMEPIT, fr., de ontscheping, ontlading,
landing. Debarqueren, ontschepen, aan land
zetten ofgaan, landen.
DEBARRASSEREN, losmaken, on twarren • zich van
den hats schuiven ;(krijgsk.) zich er door
houwen.
DEBATTEN, twistredenen,twistgesprekken,woordwisselingen, strijdigheden. Debatteren, verhandelen, woorden wisselen, mondeling
twisten.
DEBAUCHANT en DEBAUCHE, een wellusteling,
zwelger, losbol, liederlijk mensch. Debauche,
uitspatting, buitensporigheid, losse !evenswijs, ontucht, liederlijkheid. Debauches, uitspattingen, buitensporigheden.Debaucheren,
zwelgen, los leven, liederlijk zijn •; iemand
van jets aftrekken, verleiden.
DEBELLEREN, bestrijden, bedwingen, overwinnen.
DEBENTURE, eng., debentuur, de obligatie van
het betaalde tolvoorschot, dat daarna weder
terug gegeven wordt. Debentuurkosten, in
engelsche factuurlijsten, tolvoorschot.
DEBET, lat., hi' is schuldig, moet belalen •; het
debet,
de schuld, die iemand heeft.
DEBIET, aftrek, verkoop, aflevering. Debiteren,
verkoopen, afleveren. Debiteur, een schuldenaar • principale debiteur, hoofdschuldenaar.
DEBIL, debiel, zwak, slap. Debiliteit, zwakte,
krachteloosheid. Debiliteren , verzwakken,
zwak of krachteloos maken.
DEBITUM, schuld.

ontzetten • (krijgsk.) de insluiting
of belegering van eene haven of andere plaats
opheffen •; verkeerde drukletters regt zetten.
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goed, zachtmoedig, geduldig.
fr., overstrooming, het buiten
de oevers treden eener rivier of van een
ander water; uitstorting der gal. Deborderen,
buiten de oevers treden, de bepaalde grenzen
overschrijden •; (krijgsk.) overvleugelen.
DEBOTTEREN, ontlaarzen, de laarzen uittrekken.
DEBOUCHE, fr., en to bergpas, mond, uitgang ;
(koOph.) eene gelegenheid, om zijne waren
met voordeel kwijt to raken. Deboucheren,
(kooph.) gelegenheid tot goed vertier vi rider];
(krijgsk.) uit eenen engen pas to voorschijn
rukken.
DEBOURS,
DEBOURSES, fr., onkosten, voorschotten
uitschotten. Deboursement, de uitbetaling,
uitgave, het voorschot. Debourseren, betalen, voorschieten, uitschieten • vrijhouden.
DEBRAILLEREN, den hals en de borst verder, dan
het de welvoegelijkheid veroorloft, ontblooten.
Minus, fr., stukken, overblijfselen •; (krijgsk.)
overgeblevene manschap.
DEBROUILLEREN, ontwarren, lets verwards weder
in orde brengen.
DEBUSQUEMENT, het verdrijven van den viand
uit eene voordeelige stelling. Debusqueren,
uit eene voordeelige stelling verdrijven.
DEBUT, fr., het begin, de aanvang, de eerste
optreding (in den schouwburg) ; de eerste
rol, eerste redevoering. _Mutant, debutante,
hij, of zij, die iets voor het eerst doet. Debuteren, het begin maken, zich voor het eerst
later hooren • voor het eerst spelen of eene
redevoering houden.
DE BUT EN BLANC, onbedacht, roekeloos.
DECACHORD, tiensnarig, of een muzijkinstrument met tien snaren.
DECADE, gr., de tiende, het tiental (boeken,
dagen, jaren enz.). Bij de Franschen, na de
omwenteling, tien dagen of eene week, welke
door den decadendag, of decadi, besloten
werd. Decadica, wijs van rekenen, bij welke
men tot tien telt.
DECADENCE, fr., afneming, verval, val, verergering.
DECADRIEN, de fransche almanak, na de omwenteling.
DECAG00N, een tienhoek (in de meetkunst).
DECAGRAMME, tien grammes of nederlandsche
wigtjes, of een nederlandsch lood.
DECALOGUS, de tiengeboden.
DECAMERO1NE, een werk van tien dagen • eene
geschiedenis van tien dagen (opschrift eener
bekende verzameling van Italiaansche verhalen van Bocaccio.)
DECAMPEMENT, fr., (krijgsk.) het opbreken van
een leer. Decamperen, uit de legerplaats
opbreken, het leger opbreken, aftrekken •; de
vlugt nemen, of het hazer ad kiezen • zich
uit de voeten maken.
DECANDRIA, tienmannige planten, welker bloemen met '10 stuifdraden voorzien zijn.
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in vrouwelijke stiften, wat in
mannelijke decaan is.
DECANUS, een deken, oppergeestelijke •; in een
stift de naaste aan den bisschop • op hoogescholen de voorstander van eenegeleerde
broederschap. Decanaat
,
het ambt of de
waardigheid, ook het district of het gebied
eens dekens. Decaniseren, deplaats van
eenen deken bekleeden.
DECANTATIE, afzinging, uitroeping ; (geneesk.)
het langzaam afgieten van het heldere vocht
(bij eene vloeistof), de heldermaking. Decanteren, uitroepen, prijzen •; helder maken, het
heldere vocht van boven afgieten.
DECAPITATIE, onthoofding, onthalzing. Decapiteren, onthoofden, onthalzen.
DECARBONISATIE, de ontkoling, bevrijding van
kooistof. Decarboniseren, ontkolen, van koolstof bevrijden.
DECA-STERE, in het metriek stelsel, eene ligchaamsmaat van 10 stêres of 10 cubieke
Nederlandsche ellen.
DECATISEREN, het lakes zoo bereiden, dat de
glans era
op blijft.
DECATONISEREN, een gemelijk mensch vervrolijken, hem vriendelijker maken.
DECEDEREN, we aan wijken •; overlijden.
DECEMBER, lat., de tiende maand (in den oudromeinschen almanak),
wintermaand.
DECEMVIR, lat., een tienman (in het oudeRome).
Decemviraal, tot het tienmanschap behoorende. Decemviraat, het tienmanschap.
DECENCE, fr., betamelijkheid, welvoegelijkheid,
eerbaarheid, zedigheid. Decent, geschikt,
eerbaar, zedig, betamelijk, welvoegelijk.
DECENDIUM, een tiental dagen • een uitstel van
tien dagen. Decennactl, tienjarig. Decennium, een tijd van tien jaren.
DECENNALIA, feesten, welke in Rome gevierd
werden, wanneer een keizer 10 jaren geregeerd had.
DECEPTIE, deceptio, lat., bedrog, misleiding.
DECERNEREN, geregtelijk erkennen, besluiten,
een oordeel of vonnis vellen.
DECESSOR, lat., die een ambt nedergelegd heeft.
DECEVANT, bedriegelijk, misleidend, b. v. hoop,
woorden, enz.
DECHALANDEREN, de kalanten afkeerig maken,
de kalanten benemen.
DECHANT, deken, de opperste domheer •; ook
oppertoeziener, hoofd van een protestantsch,
g
eestelijk district.
DiCHARGE, fr., de ontlading, lossing, verligting;
kwitantie, kwijting, getuigenis van goed
bevondene rekening ; (krijgsk.) afvuring.
Dechargeren, af- of ontladen, lossen, afvuren • verligten, ontbinden, vrijspreken.
DECHIFFRABEL, dechiffrable, fr. ontcijferbaar
watgelezen, verstaan en verklaard kan worden. Dechiffrement, de ontcijfering; verklaring van een geheim geschrift. Dechiffreren,
ontcijferen, ontraadselen. Dechiffreur, ont_
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cijferaar, verklaarder van een geheim ge- DE CONCERT, eensgezind, eenstemmig. Deconcerteren, (iemands voornemen) verijdelen.
schrift.
dwarsboomen; ook even als decontenanceren,
DECIDEREN, beslissen, uitspraak doers beslechuit zijne stemming brengen, bedremmelen,
ten. Decisie, beslissing, nits rack, Decisief,
verbluffen.
beslissend, stellig.
, 1 / 10 g ramme, gewigt van eene DECONTENANCEREN, zie de concert.
DECIGRAM ME
DECORATEUR, versierder, sieraad- of tooneelnederlandsche korrel.
schilder. Decoratie, versiering, eereteeken,
DECIMAAL, tiendeelig; deciviaalrekening, tienridderorde; tooneelscherm, tooneelbekleetallige rekening. Decimatie, heffing der
ding. Decoreren, versieren, opschikken,
tienden; uitkiezing van den tienden man.
opsmukken •; met ordeteekens begiftigen.
Decime, l in van eenen frank. Decimeren,
het trend deel heifer', eischen •; den tienden DECORUM, lat., het welvoegelijke, geschikte,
betamelijke, passende.
manuitkiezen (bij straffen).
DECIMETRE, i ho meter, een nederlandsche palm. DECOUPEREN, afhouwen, ontleden, in stukken
snijden, uitsnijden, uitknippen •; ook voorDECIMOLE, eene figuur, die uit 10 noten besnijden •; (fig.) kwaadspreken, lasteren.
bestaat welke gezwinder gespeeld moeten
worden, dan de overige, dewijl er, volgens DECOURAGEMENT, fr., ontmoediging •; kleinmoedigheid, versaagdheid, moedeloosheid. Dede maat van het stuk, in plaats van deze
courageren, moedeloos, neerslagtig maken.
10 noten, eigenlijk maar acht moeten staan.
DECIPIEREN, bedriegen, misleiden, om den tuin DECOURT, fr., aftrekking. Decourteren, aftrekken, afdingen • afbreken, verkorten.
leiden.
DECLAMATIE, declamatio, lat., uitgalming, mon- DECOUVERTE, fr., ontdekking. Decouvreren,
ontdekken, openen, openbaren, te kennen
delijke voordragt eener redevoering ; pronkgeven.
rede, woordenpraal. Declamator, kunst- of
pronkredenaar. Declamatorica, de kunst van DECREDITEREN, iemands vertrouwen, aanzien
(crediet) ondermijnen, vernietigen, verminwet mondeling voor te dragen of te lezen.
deren •; in eenen kwaden reuk brengen.
Declamatorisch, pronkredekunstig, wat de
uiterlijke voordragt betreft. Declamatorium, DECREET, decretum, lat., besluit, raadsbesluit;
uitspraak of bevel der overheid of van eenen
eene kunstvoorlezing. Declameren, voordravorst. Decretalen , pauselijke besluiten,
gen naar de regelen van goede uitspraak en
kerkelijke wetten. Decreteren, hesluiten,
gebaren ; tegen iets uitvaren, daarop smalen.
vaststellen, bevelen. Decretist, een leeraar
DECIARATIE, declaratio, lat., verklarmg, bevan het kerkelijk re t. Decretum, in senatu,
kendmaking. Declaratio sententice, verklain den rand hesloten.
ring of bekendmaking van een vonnis.
Declareren , verklaren , openbaren , does DECREMENT, decrevientum, de vermindering
eerier grootheid •; van daar ook elk afnemen,
weten, bekend maken.
elk achteruit raken.
DECLINABEL, declinable, fr., buigbaar, veranderverkallijk, (in de spraakk.). Declinatie, (in de sterre- DECREPITATIE, verkalking..Dec re
ken. Decrepitude , afgeleefdheid.
kunde), de afwijking eerier ster van den
evennachtcirkel naar de polen • ook de afwij- DECREPITUS, een afgeleefde, wiens ligchaamsen geestkrachten heel afgesleten zijn.
king der magneetnaald van de noordpool •
(in de spraakk.) de verbuiging der naam- DECRESCENDO, ital. (muz.) afnemend, wanneer
de toonen immer zwakker worden. Decreswoorden. Declinatorisch, afwijkend, afkeeceren, a fnemen.
rend. Declineron, afwijken; afwenden. van
DECRETALE1V, verordeningen en besluiten van
zich afkee
; (spraakk.) verbuigen.
en door de bisschoppen
den paus op an
DECOCTUM, lat., een afkooksel • (geneesk.) een
aan hem gedaan, welke het tweede deel van
kruidendrank. Decoctie, de afkoking.
het corpus juris Canonici, uitmaken.
DECOLLATIE, decollatio, lat., de onthalzing,
onthoofding. Decolleren, onthalzen, onthoof- DECRETORIUS ANNUS, het jaar 1614; dewijl in
het Westfaalsche . vredesverdrag bepaald
den • (scheik.) met eene brandende zwavelwerd, dat alien, die met 1 .. January de
lont, of eenen gloeijenden ijzeren ring, den
Evangelische godsdienst beleden of in bezit
hals van eenen glazen retort does afspringen.
van wereldsche gemaakte geestelijke stiften
DECOMFITURE, tegenspoed, onheil.
geweest waren, in dezelve voortaan niet
DECOMPONEREN, ontbinden, oplossen, ontleden,
gestoord moesten worden.
nit elkander semen. Decompositie, ontbinding, oplossing eens ligchaams. Decomposi- DECRIEREN, uitkrijten.
tum, een ontbonden of opgelost ding; een DECROTTEUR, fr., een sehoenpoetser. Decrotteren, afborstelen, zuiveren, (schoenen) poetwoord dat uit onderscheidene woorden is
sen.
zamengesteld, b. v. opper-jager-meester.
DECOMPTE, de aftrek eerier rekening of som, DECUBATIO, bij de Romeinen, het naar huis
voeren der bruid in het huis des schoonvategenrekening. Decompteren, af- of tegenretiers hetweik op den bruiloftsdag plaats had.
kenen, in aftrek van de rekening brengen.
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eigenlijk een getal van Lien •; ook bij DEFALCATIE, de afmaaijing • het aftrekken, we gsemen. Defalqueren, aftrekken, afkorten •
de Romeinen een aanvoerder van 10 ruiters,
voor eenen erfgenaam, wanneer er we ens
en eene matrikel, waarin de namen der solvele legaten niets voor hem overig blijft,
datengeschreven werden •; eindelijk een
grensteeken, dat in de middeleeuwen in de
het vierde deel der nalatenschap aftrekken.
Zie Falcidia.
bosschengesteld werd en de gedaante van
DEFA.TIGATIE, vermoeijenis, afmatting. De at'een X had.
geren, vermoeijen, afmatten.
DECURIONEN, de raadsheeren in de Romeinsche
DEFAULT, eigenlijk gebrek, man el • (regtsgel.)
kolonien.
DEetnasio, eeneplegtigheid bij de begrafenissen
eengeregtelijk verzuim •; ook het oordeel van
den re ter in dezen.
der Grieken en Romeinen, wanneer de
rouwdragenden driemaal den brandstapel DEFAVEUR, fr., ongenade, wangunst, wantrourondgingen.
wen • ongunstige prijs eener koopwaar.
DECUSSATIE, hetpunt, waar twee linen elkander
Defavoriseren, in ongunst, ongenade brengen.
doorsnijden •; de liniedoorsnijding, of doorDEFECT, gebrek, man el • defect, defectief,
kruising.
DECUSSORIUM, een instrument, waarmede de
gebrekkig, onvoltallig, onvolledig, onvolkomen , beschadigd. Defecteren,
wondheelers hetgekwetste hersenvlies weder
als ontbrekend
aan de hersens drukken.
aanmerken • gebreken, bijzonder in rekeninDEDAIGNEREN, dedaigner, fr., dedigneren, vergen of betalingen, verhelpen. Deficieren,
achten, versmaden. Dedain , fr., verachting,
ontbreken, niet toereikend Zijil.
versmading.
DEFENDENS, lat., defendent, een verdediger, zie
DEDALUS, zie daedalus.
defensor. Defenderen, verdedigen. Defensie,
DEDECORATIE, ontsiering, onteering. Dedecorede verdediging, een verdedigingsgeschrift.
ren, ontsieren, onteeren, schandvlekken,
Defensief, verdedigend : defensive alliantie,
verdedigend verbond to en offensive alliansmaden, eerloos verklaren. Dedecus, lat.,
tie overstaande); defensive, verdedigingsschande, oneer, beschimping.
DEDEREN, in een schuldboek 'et uitdoen •; het
wijze, verdedigend, afwerend. Defensivunt,
ddt., dat is dedit, of hi' heeft betaald, er
lat., (geneesk.) anders defensief, eene zalf,
om depijn te verminderen, en het indringen
voorzetten; eene schuld uitdoen.
DEDICATIE, opdragt, toeeigening, toewijding.
der lucht te beletten. Defensor, verdediger,
.Dediceren, opdragen, toewijden, toeeigenen.
beschermer, zaakbehartiger, advocaat • deDEDIGNATIE, verachting, versmading. Dedignefensor, fidei, geloofsverdediger (bijnaam van
ren, zie dedaigneren.
den koning van Grootbrittanje , seders
DEDITIE, overgave, overlevering.
Hendrik VI1I, 1521).
DEDo, eene Spaansche lengtemaat, lets meer DEFERENTIE, deference, fr., goedwilligheid, toedan 1/2.
duim
gevendheid, ontzagbetoon; ook aanbrenging,
DEDOMMAGEMENT, fr., schadeloosstelling, schadeopdraging. Defereren, den voorrang geven,
looshouding. Dedommageren, schadeloos
uit bescheidenheid toe even opvolgen •; ook
aan even aantoonen, overdragen ; op eenen
stellen, schadeloos houden.
DEDOUBLEREN, (krijgsk.) afvallen, afbreken.
eed vorderen.
DEDUCEREN, afleiden, betoogen, bewijzen. DeDEFI, eene uitdaging tot een tweegevecht. —
ductie, bewijs, betoog, bewijsschrift, verDefience, mistrouwen, wantrouwen, argweerschrift. Deductio innocentice, lat., het
waan.
bewijs van onschuld.
DEFICIT, lat., er ontbreekt • ook het ontbrekenDEDUCTIS DEDUCENDIS nadat uitgevoerd is, wat
de, het te kart, of te kart schietende. Deficieren, ontbreken, niet hebben.
uit te voeren was, of afgetrokken, wat afgetrokken moest worden.
DEFIEREN, wantrouwen • ook trotseren, uitD DUR, eene der bekendste van de 24 toonsoordagen.
ten onzer nieuwere muzijk, waarin de too- DEFIGURATIE, mismaking, wanstaltigheid. De
nen f en c in fis en cis gewijzigd moeten
gureren, mismaken, wanstaltig maken.
worden.
DEFILE, engte, holle weg, pas, wegengte.
DE FACTO, lat., met de daad, eigenmagtig. De
Defileren, eene en to of eenen hollen we
facto et absque jure, uit eigene mat en zondoortrekken •; in smalle rijen of gelederen,
der regt, eigendunkelijk en wederregtelijk.
(ook wel man voor man, als door enge passen)
DEFAILLANCE, man el ontbreken • verduistetrekker (van soldaten).
ring (sterrek.) Defaillant, verzuimer ; hij. DEFILEMENT (vestingb.), de bepaling van de
die zijne civile zaken laat beoordeelen bij
ligging en hoogte eener verschansing, met
default. Defailleren, missen, ingebreke
betrekking tot de nabijgelegene hoogten,
om de binnenste ruimte van dezelve aan het
blijven • den bepaalden termijn verzuimen.
DEFAITE, fr., de nederlaag, vernietiging, het
gezigt des viands te onttrekken.
verslaan van een leer.
g
DEFINIEREN, naauwkeurig bepalen • duidelijk
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verklaren. Definitie, bepaling, duidelijke
omschrijving. Definitive, definitief, bepaald,
beslissend. Definitive vrede, volkomen vrede; definitief vonnis, een eindvonnis. Definitor, een opperste' ordegeestelijke, medevoorstander van een klooster. Definitum, jets
bestemds, een naauwkeurig bepaald begrijp.
DEFLAGRATIE (scheik.), wanneergeneesmiddelen
door het vuur spoedig gezuiverd warden •,
verbranding. Van gelijke beteekenis met

DELA.

dering, verlaging, berooving van eene waardigheid. Degraderen, afzetten, vernederen,
verlagen, iemand van zijnen post berooven.
DE GUSTIRUS NON EST DISPUTANDUM, lat., over den
smaak is Diet te oordeelen.
en de eer ontnemen.
DEHONESTEREN, beschimp,
DEHORS, fr., de buitenkant, buitenzijde, het
buitenste • (krijgsk.) de buitenwerken van
vestingen.
DEHORTATIE, dehortatio, lat., afrading. Dehorapyrexie.
tatorium, afradingsgeschrift. Dehorteren,
DEFLECTEREN, afwijken, zich afwenden. Detlectie,
a fraden, ontraden.
afwending, afwijking.
DEJANIRA, dochter van Oeneus en echtgenoote
van Herkules, die hi' aan den stroomgod
DEFLORATIE, verwelking • onteering, (van eene
maagd). Defloreren, verwelken •, onteeren,
Achelous in eengevecht ontroofde.
verkrachten.
DEJECTIE
regtsg.) uitstooting, verstooting.
DEFOEDERALISEREN, van een verbond aftrekken,
Mau* fr., het onbijt. Dèjeunê dansant, een
afbrengen.
ontbijt met dans. Dkjeunó dinatoire, of deDEFORM, misvormd, wanstaltig. Deformeren,
jeunó a la fourchette, een middagsontbijt,
misvormen, wanstaltig maken. Deformiteit,
een voormiddagsmaal.
wanstaltigheid.
DEIFICATIE, de vergoding. Deificeren, vergoDEFRAUDANT, een bedrieger, een belastingontden.
d uiker, srnokkelaar. Defraudatie, ontduiking DE1 GRATIA, lat., door Gods genade (voor vorsteder belasting, smokkelhandel. Defrauderen,
like titels).
heimelijk bedriegen, smokkelen, zich aan de DEncEREN, af-of nederwerpen, uit het bezit
belasting on ttrekken.
driven,
DEFRAIJEREN, vrijhouden, het gelag betalen, de
DEINZEN, (zeew.) terugwijken, wanneer namelijk
kosten van iets betalen.
een schip bij een gevecht, slecht toegerust
DEFRICHEREN, woestegronden of braakland
engenoodzaakt is uit de vloot te wijken.
ontginnen, bebouwbaar maken.
DEIPHOBE, eene der Sib lien die zich in een hol
DEFRUGEREN, verbruiken, uitmergelen (b. v.
bij Cuma ophield. Even zoo heette een noon
dengrond).
van Priamus, die, na den flood van Paris, de
DEFRUTUM, wijn of most, welke tot op de helft
echtgenoot van Helena werd, welke hem aan
ingekookt is.
Menelaus verraadde , ten einde zich met
DEFTER-CHANE, de rent- of schatkamer des
dezen laatsten te verzoenen.
Turkschen keizers. Defter-dar, de groot- DEIPHON, de zoon van Triptolemus en Meganire,
schatmeester. Defter-emir, een Turksch
volgens anderen de zoon van Hippothonos.
ambtenaar, die de land- en leengoederen
Door Ceres zoo innig bemind, dat zij hem
beheert. Defter-krone, de rentkamer des
de onsterfelijkheid verleenen wilde, werd hi'
konings van Perzie, uit welke de bezoldingen
een offer der vlammen, waardoor hi' gezuiin aanwijzingen betaald worden, op eene of
verd zoude warden • dewijl zijne moeder,
andereplaats, alwaar zij in geld kunnen
door de vlammen, waarin zij haren Z0011
omgezet worden. Defter-oda- Kiatiblari, de
zag, verschrikt, door haar geschreeuw do
schrijvers bij die rentkamer.
mysterien verstoorde en de godin verjaagde.
DEFUNCTUS, defuncta, overledene.
hats.
DEIRONCUS. krop,
DEGAGE, en degageant, ongedwongen, vrij, los.
DusinEmomE, heilige schroom, bijgeloof, misDegagement, dwangeloosheid, losheid, onbruik vangodsdienst •, ook godsdienst.
gedwongenheid ; tern semis van eene DEISMUS, het Godsgeloof, de Godsleer, zonder
belofte. Degageren; bevrijden, los- of vrijgeloof aan openbaring. DeIst, een aanhanger
maken, er uit helpen.
van het deismus. Deistisch , het deismus
DEGARNEREN, ontblooten, de versiering afdoen
toegedaan of betreffende.
of altornen.
DE JURE, lat., van regtswege.
DEGENERATIE, degeneratio, lat., ontaarding.
DELABREMENT, fr., het verval. Delabreren, verDegenereren, ontaarden, slechter worden,
vallen, doen vallen. Gedelabreerd, vervallen,
verwilderen.
verwoest.
DEGLUTITIO IMPEDITA, het belette nederslokken,
DELAI, fr.regtsg.) opschorting, uitstel. Dewanneer iets op den we naar de maag blijft
layer, delayeren, opschorten, uitstellen • ook
steken.
talmen, tot geen besluit kunnen komen.
DEGouT, fr., walging, tegenzin. De octant DELAISSEMENT, fr., overlating, aftreding.
walgelijk. Degouteren, walgen, afschrikken, DE LANA CAPRINA, omgeitenwol, d. i, om eene
tegenzin of walging inboezemen.
nietsbeduidende zaak (twisten.)
DEGRADATIE, degradatio, lat., afzetting, verneDELATIE, delatio, lat., aanbrenging, aangifte,
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aanwijzing • zwartmaking , verklikking. Delatio haereditatis, de toewijzing, overdragt
der nalatensehap. Delatio juramenti, het
opdragen van den eed. Delateur, delator, lat.,
een aangever, overbrenger, verklikker •; lasteraar.
DEL CREDERE, ital., (kooph.) op trouw en geloof,
op crediet.
DELEATUR, DELE, men wissche uit, veeg weg.
DELECTATIE, delectatio, lat., laving, verkwikking, verlustiging. Delecteren , vermaken
verlustigen.
DELEEN, DELIHN, vrome Turksche vrouwen,
schijnheilige wijven, fijnen.
DELEGATIE
regtsg.) afvaardiging, afzending,
aanwijzing. Delegeren , afzenden, afvaardigen. Gedelegeerden, (bijzonder aangestelde,
ter beoordeeling van zekere zaak gekozene)
regters.
DELETERIUS, verwoestend,

DELOGEREN,

DEMI.

verhuizen, verdrijven, verdringen.

Delogering, verhuizing, verdrijving, verdrin-

ging.
een scheepswerktuig der Ouden, hetwelk aan den mastboom his en op vijandelike schepen nedergelaten werd, on dezelve
zoo die p neder to drukken, dat zij water
moesten scheppen.
DELPHINEN, dolfijnen, zeevarkens •; handy
aan kanonnen. Inusum delphini, tot gebruik
van den(voormaligen) kroonprins van Frankrijk • ook uitgaven van oude classic he schrijvers tot ditgebruik.
DELPHYS, baarmoeder.
DELTA, een eiland in Egypte, hetwelk de gedaante van eene Grieksche(A) delta heeft, en
van daar zijnen naam ontving. Deltoides ,
degedaante van die letter hebbende.
DELUDEREN, misleiden, bespotten, den gek scheren. Delusie, bespotting, misleiding.
DEMAGOOG, demagogue, fr., volksleider •; aanvoerder van het zamengerotte yolk.
DEMANDEREN, iemand jets aanbevelen, aanvertrouwen.
DEMANTELEREN, demanteler, fr., (krijgsk.), ontmantelen, onthullen, openen, doen springen.
DEMARCATIE, begrenzing, a fpaling, alperking.

DELPHIN,

beschadigend.
de lijfwacht, van den grootvizier. In het
meervoud warden de Turksche vrijwilligers
tepaard zoo genoemd, en derzelver aanvoerder heet deli-Baschi.
DELIBERATIE, deliberatio lat., beraadslaging,
overleg. deliberandum, ter overlegging
of beraadslaging (overnemen). Delibereren,
Demarcatie-cordon, — linie van demarcatie,
beraadslagen, overleggen.
DELICA AT , teeder , teergevoelig, kleinzeerig;
grens- of scheidslinie. Demarqueren, afperwelsmakend • een delicaat mensch, een witteken, of ales ,
afbakenen.
broodskind, kleinzeerig menschje • eene deli- DEMARCRE, gang, tred •; gedrag, wandel, handeling. Demarches, maatregelen.
cate materie, eene moeijelijke, netelige zaak,
Delicatesse •; teederheid, fijnheid, teergevoe- DEMARQUEREN,
zie demarcatie.
ligheid, lekkernij, lekkerbeetje.
DEMASQUEREN, het mom afnemen • (krijgsk.)
DEUCE, fr., verlustiging, vermaak, heerlijkontblooten, zich vertoonen.
heid; iets welsmakends, lekkers. Delicieux, DEMAT, dimat, eene veldmaat in Noord-Duitschwelsmakend, heerlijk.
land, naar de verschillende landstreken van
DELICTA, lat., (van delictum, misdaad, vergrijp),
180 tot 400 vierkante roeden bevattende.
misdaden, overtredingen. Corpus delicti , DEMECHIN Turksche sabel van bijzondert.
het overtuigend bewijs eener misdaad, wandeugdzaamheid.
neer men, b. v. bij eenen dief het gestolene DEmELE, fr., twist, oneenigheid. Demeleren,
ontwarren, onderscheiden, afzonderen,
nog vindt.
DEMEMBREREN, ontleden, in stukken breken.
DELIGATIE, (heelk.) de omzwachteling, verbinDEMEINTI, fr., tegenspraak , overtuiging van
ding• afbinding.
onwaarheid,
logenstraffing. Zich een dementi
DELINEA.TIE, afteekening, ontwerp, grondteegeven, zich tegenspreken, of tegensprekend
kening, schets. Delineeren, teekenen, onthandelen. Anderen een dementigeven, an dewerpen.
DELINIMENTA, lat., vleijende woorden, liefkozinren tegenspreken, heeten lie en logenstraffen. Dementeren, wegens onwaarheid begen; verzachtings- of pijnstillende middelen.
DELINQUANT, delinquent, een misdadiger, overstraffen, ofgispen, logenstraffen.
DEMERENT, hij, die zich verdienstelijk gemaakt
treder. Delinqueren, eene misdaad be aan
heeft. Demereren, zich verdienstelijk maken;
zondigen.
verdienen.
DELIQUEREN, vervloeijen , vergaan. Deliquescentie, vervloeibaarheid verdampbaarheid. DEMETER, de Grieksche naam van Ceres.
Deliquium animi, onmagt.
DEMEUBLEMENT, het wegruimen van het huisraad uit eene waning. Demeubleren , eene
DELIREREN, waan- of onzinnig zijn, ijlen, raaskallen. Deliratie, delirium, lat., waan- of
waning van huisraad ontblooten.
DEMIBASTION ,
fr., (krijgsk.) een half bastion
onzinnigheid, raaskalling.
(zeker bolwerk).
DELITESCENS, verharding.
DEMILUNE, fr.krijgsk.) eene halve maan ;
DELIVRANCE, fr., delivrancie, verlossing, bevrijding, redding. Delivreren, bevrijden, vermaanschans.
DEMIR-KAPI, een wachttoren in Konstantinopel.
lossen, redden.
DELI,
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liseerd kart worden. Denizatie is de eerste
ontslag, afstand. Demitteren, ontstap tot naturalisatie.
slaan, wegzenden.
DENOMLITEREN, ontadelen.
DEMOBILISEREN, ontwapenen (van soldaten), op
DENOMINATIE, denominatio, lat., benoeming,
den voet van vrede brengen.
aanstelling. Denomineren, benoemen, aanDEMOCRAA.T, demokraat, gr., een volksvriend,
stellen, tot een ambt voordragen.
vrijburger. Democratie, de volksheerschappij, volksregering. Democratisch, tot de DENOTATIE, denotatio, lat., aanwijzing, aanduiding. Denoteren, aanwijzen, te kennen
volksheerschappij behoorende,vrijburgerlijk.
geven.
Democratiseren, vrijburgerlijke gezindheden
op nieuw, van voren of aan.
ademen, of koesteren en inboezemen. Demo- DE NOVO,
DENSITEIT, dikheid. Densitude, digtheid, ineencratismus, de vrijburgerzin.
g
edrongenheid.
DEMOCRITUS, Democriet, een oud wijsgeer, die
DENTISCALPIUM, een werktuig tot het schoonmaaltij d om de daden der menschen lachte.
ken der tanden.
DEMOISELLE, fr., eene juffer, juffrouw, jonkDENTIST, tandmeester. Dentifriche, fr., dentivrouw.
fricum, lat., tandmiddel, als tandpoeder,
DEMOLIEREN, nederwerpen, slechten, slopen.
tandwa ter, enz.
Demoliering of demolitie, sloping, ontwalDENUDATIE, ontblooting, het ontblooten. Denuling, nederwerping.
deren, ontblooten.
DEMONETISA.TIE, de ontmunting, verwerping of
afschaffing (eerier munt). Demonetiseren, ont- DENUNCEREN, denoncer, fr., denuncieren, aangeven, aanklagen. Denunciaat, de aangegemarten ,
eerie munt afschaffen of afkeuren.
vene • denunciant, de aan ever, Denunciatie,
DEMONSTRABEL, bewijsbaar, betoogbaar. Demonaangeving, aangifte.
stratie,het bewijs. Demonstratief, bewijzend,
overtuigend, aanwijzend. Denionstreren, be- DENUNCIATORIALES, voormalige kamergeregtelike dagvaarding van eenen denunciant.
wijzen, betoogen.
DEODAIVD, eng., al wat den dood van een'
DEMONTEREN, (krijgsk.) afzetten, uit het zadel
mensch veroorzaakt, moet aan Godgegeven
ligten • het geschut bederven, onbruikbaar
worden, (omniaquae movent ad mortem
maken, tot zwijgen brengen.
sunt Deo dandy) om hem eenigermate te
DE MORTUIS ML NISI BENE(LOQUENDUM), lat., van
bevredigen : b. v. het paard, eenen man
de doodeu moet men niets clangoed spreken.
doodslaande,de wagen, waarvan iemand
DENATUREREN, van natuur doen veranderen.
alvalt, en aldus sterft, behoorde voorheen
DENDRAGAAT, boomagaat.
aan de kerk, thans aan den koning, als het
DENDRITEN, boomsteenen, waarop de natuur
opperhoofd der En gelsche kerk.
boomer] en bosschen afgeteekend heeft.
D. v., Deo volente ; zoo God wil.
DENDROiDES, dentritisch, boomvormig.
een, door den heer DEPARTEMENT, afdeeling, omtrek • ook werkDENDROMETER, boommeter,
kris.
van Kregting, nieuw uitgevonden werktuig
DEPARTEREN, afdeelen. — Departissement,
voor de bout- en boschopzieners.
afdeeling.
t dat niet zwaarder dan
DENE, een zijdegewig,
een aasgoudgewigt is. Eene streng van 360 DEPECHEREN, afvaardigen, bespoedigen. De eches, fr., afvaardigingen, brieven van aanel der fijnste zijde weegt niet meer dan 20
gelegenheid, gouvernementszaken.
defier).
DEPELLEREN, verdrijven.
DENEGATIE, denegatio, lat., weigering. DenegeDEPENDEREN, van iets afhangen, afhankelijk
ren, weigeren, iemand jets afslaan.
zip'. Dependent, afhankelijk, ondergeschikt,
DENGA, denya, deniske, denuschke, de oudste
onderworpen. Dependentie, afhankelijkheid.
Russische kleine munt, halve kopek, meeen, uitwisselen ,
, weder afschrijv
rendeels van koper • de oudste waren van DEPENNEREN
iets dat aan geschrevert is weder doorhalen.
zilver, en we ens den daarop afgebeelden
ridder George, Moskowska genoemd. Van DEPENSE , fr., vertering, uitgaaf, onkosten.
Depenser, depenseren, verteren, doorbrende denga doen de 200 of 100 kopeken eenen
gen.
Russischen roe el.
DEPEUPLEREN, ontvolken, verwoesten.
DENIDOR, een kortelings uitgevonden speeltuig,
dat tien *geheel verschillende speeltuigen in DEPHLEGMEREN scheik.), aan een ligchaam de
overige waterige deelen ontnemen. — Dezich vereenig,t ijzeren snaren en veertien
phlegmatic, vochtontneming.
registers heeft.
DEPHLOGISTICATIE, de afscheiding van het brandDENIER, eene nude Romeinsche munt.
bare van eenig ligchaam. Dephlogistiseren,
DENIGRATIE, het zwart worden van eenig lid,
van de brandbare deelen berooven of zuivedoor stremming van het bloed • ook !aster.
ren.
Denigreren, zwart of gehaat maken, lasteren.
DEPILATORIUM, een middel, waardoor de hareri
DENIZEREN, aan eenen vreemdeling, die zich in
weggenomen kunnen worden, zonder de
En eland wil vestigen, zekere voorregten
huid te beschadigen.
waardoor zulk eengemakkelijker genaturaDEMISSIE,
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beschrijv
DEPRECATIE, deprecatio, lat., afbidding. Depree n.
verdriet, tegenzin, spijt.
ceren, afbidden, verontschuldigen • onttrekDEPLACEREN verplaatsen,verdrijven,verdringen.
ken, afwenden.
DEPLAISANCE, mishagen, weerzin. Deplaisant,
DEPRECIATIE, depreciatio, lat., verkleining of
onaangenaam, verdrietig.
vermindering van de waarde eerier zaak, b.
DE PLANO, lat., slechtweg, zonder vele omstanv. van de waarde van hetgeld, enz.Depredigheden.
cieren, de waarde verminderen • verlagen,
DEPLETIE, ruiming, ledigmaking.
verachten.
DEPLORABEL, deplorable, fr.., betreurenswaardig,
DEPREHENDEREN, op de daad betrappen, vattem
bejammerenswaardig. Deploreren, be'Deprehensie, betrapping, verrassing.
meren, beklagen.
DEPRESSIE, order- of nederdrukking. De rimeDEPLOYEREN, uit elkander le en ontwinden,
ren, nederdrukken.
uitspreiden, ontvouwen, b. v. via en
DEPURATIE, reiniging , zuivering. Depureren,
enz. • ook militaire divisien en vleugels eerier
reinigen.
armee ontwikkelen.
DEPUTATIE, gezantschap, zending. Deputeren,
DEPOLEREN, eengepolijst ding den glans beneafvaardigen, zenden. DOputè fr., gedepumen.
teerde, ofgevaardigde.
DEPONEREN, nederleggen toevertrouwen, in
DERmsoN, fr.. onverstand, eerie dwaze wijs van
bewaring stellen ; getuigenis afleggen (op
denken. Deraisonnabel, onbillijk, onberedehoogescholen) eenen nieuweling ontgroenen.
neerd. Deraisonnement, een onverstandig
DEPOPULARISEREN, aan degunst van het yolk
oordeel. Deraisonneren slecht redeneren,
onttrekken. Depopulatie, ontvolking. Depoongerijmd oordeelen.
puleren, zie depeupleren,
DERANGEMENT, fr., wanorde, verwarring, verDEPORTATIE, verbanning, wegvoering. Deporteontrusting. Derangeren, verbijsteren, in de
ren, verbannen, uit het , land jagen •; ook
war brengen, storen.
uitvoeren of vervoeren (van koopwaren).
DERELICTA, lat., onbeheerde din en welke
DEPOSITAIRE, fr., depositarius, lat., een vergeenen meester hebben. Derelictie, derelictrouwdpersoon, bij wien gou!deren in betio, lat., verlating b. v. van zijn eigendom.
waring worden gegeven. Depositie, depositio,
Derelinqueren, het weggeworpen of verstoolat., getuigenis • depositio testium, verklaring
ten eigendom van iemand voor verloren of
dergetuigen ook de afzetting. Deposito-bank,
verlaten verklaren.
leenbank, welke de ingelegde kapitalen, DERHEM. een Perziaatischgewigt, omtrent
teen uitkeering van eenen geringen interest,
5/5
lood zwaar.
aanneemt • terwij1 daarentegen de giro-bank DERIDEREN bespotten uitlagchen. Derisie,
in hetgeheel eenen interest geeft. Gelden a
derisio , lat., bespotting, uitlagching. Dedeposit°, ter leen. Deposito-gelden zijn, in
risorisch, bespottend, beschimpend.
den handel, zoodanige gelden, welke de DERIMHER, eengroote tempel der Parsen.
kooplieden, teen betaling van interest, DERIVATIE, derivatio, lat., de afleiding, afkomst •
opnemen teen eenen deposito-wissel, welke
de afgeleide woorden (derivata) worden togen
tot verzekering in handers van eenen notaris
de grondwoorden (primitiva) overgesteld.
wordtgesteld en neergelegd. Depositeur,
Deriveren , afleiden.
depositor , lat., deponens, die lets aanver- DERMATITIS, huidontsteking. — Dermatotylus,
trouwt, _een beeedigde getuige. Depositum,
huidwrat.
nedergelegd, in bewaring gegeven goed, DEROGATIE , afbreuk, nadeel • opheffing van
order and.
wetten of verordeningen. Derogeren, iemand,
DEPOSSIDEREN, verstooten, uitdrijven, uit have
afbreuk doers, benadeelen • afschaffen,geengoed zetten.
deeltelijk vernietigen of verzwakken.
DEPOT, ZOO veel als depositum •; ook aanvullingsDEROUTE, fr., bet tegenovergestelde van voormanschappen, aanvullingsmagazijn • ook het
nitkomen, het tern aan •; wanorde, verde et van een regiment of korps, waaruit
warring • eene verwarde vlugt ; overhoophetzelve van manschappen, kleeding enz.
werping. Derouteren, iemand van den weg
voorzien wordt : en depot geven, in bewaring
afhelpen , iemand doen verdwalen , vergeven, nederleggen.
strooijen.
DEPOUILLEREN, dèpouiller, fr., berooven, uitDERWENTI, Turksche wegberijders, die zoowel
kleeden.
op de veiligheid als op het onderhoud der
DEPRAEDA.TIE, depraedatio 9 lat., berooving,
wegen acht moeten even. DeBaschi, hun bevelhebber.
plundering. Depraedatie-oorlog waarbij het
enkel en alleen op roof en plundering ge- DERwiscH, een turksche monnik.
munt is.
DES, tweede snaar der diatonisch-chromatische
DEPRAVATIE, depravatio, lat., bederving, verklankladder, wanneer zij de kleine terts tot
slechtering. Depraveren, bederven, slechter
toon b en de quint tot as maakt. — Des dur,
maken.
die van de 24 klanksoorten der hedendaagsche
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muzijk, waarbij de loon d, door eene b verlaagd zijnde, tot grondtoon voor de harde
toonsoorten aengenomen wordt. Des mol,
een der 12 zachte toonen van de hedendaagsche muzijk.
DESABUSEREN, iemand ten beste onderrigten,
uit zijne dwaling helpen.
DESACCORDEREN, niet overeenstemmen.
DESAGREABEL, dêsagrêable, fr., onaangenaam.
Desagreeren, afkeuren •; verwerpen. Desagrement, onaangenaamheid.
DESANINEREN, ontmoedigen •; afraden.
DEAPPROBATIE, dêsapprobation, fr. afkeuring.
Desapproberen, desapprouver, fr., wraken,
afkeuren.
,
verloochenen, niet erkennen.
DESARCUEREN
DESARNEREN, ontwapenen.Desarmering, ontwapening.
desastre, fr., rampspoed , onheil ,
DESASTER
noodlot, ongeval.
DESAVANTAGE, fr., nadeel. Dêsavantageux , nadeelig.
DESAVOUER, fr., dêsavoueren, ontkennen, het
tegendeel beweren, loochenen.
DESCENDENTEN afstammelingen , kinderen en
kindskinderen, nakomelingen. Descendentie,
afkomst, afstamming.
DESCENSIE, descensio, lat., descension, fr., de
af- of nederdaling. Descensio recta, de re to
daling; boo s der evennachtslijn, tusschen het
lentepunt en den afwijkingskring van eenig
gesternte. Descentio obliqua, de schuinsche
daling, boo des evenaars, begrepen tusschen
het lentepunt en het punt van denzelven,
dat met eengesternte tegelijk ondergaal.
Descente, nederdaling • verdekte weg, in
eene vesting, landing.
DESCEVEREN, of deceveren, bedriegen, om den
tuin Leiden.
DESCRIBEREN, beschrijven, descriptie, descriptio,
lat., beschrijving, opteekening, schildering.
Descriptief, schriftelijk, beschrijvend.
DESENNUIJEREN, den tijd verdrijven.
DESERERtN, verlaten. Desert, woest, onbebouwd,
onbewoond.
DESERTEREN, zich wegpakken, wegloopen. Desertio, lat., desertie, verlating, overlooping
verzuim. Deserteur, weglooper, overlooper.
DESERVIT, het loon van eenen zaakbezorger bij
een proces.
DESESPEREREN, wanhopen, vertwijfelen. Dêsespoir, fr., wanhoop, vertwijfeling.
DESETIN,
DESSATINE , eene Russische veldmaat
van 420 vierkante Rijnlandsche roeden.
DESHABILLE, fr. ongekleed • ook een huiskleed,
nachtgewaad.
DESHONNEUR, fr., oneer, schande. Deshonorabel,
deshonorable, fr., zonder eer, eerloos, schandelijk, onteerend. Deshonoreren, onteeren,
schandvlekken.
DESICCATIE, desiccatio, lat., uitdrooging, het
uitdroogen.

DESIDERIUN,

DESS.
lie eerie wensch, verlangen.

Pia desideria, vrome wenschen • vermanin-

gen, welke weinig invloed hebben.
lat., aanteekening, aanwijzing, opgaaf, benoeming •; opgaaf van
waren, enz.; voorloopige benoeming. Designeren, beteekenen, aanwijzen, opgeven •;
voorloopig benoemen.
DEsiR, fr., zie desiderium, desireren, verlangen
wenschen,
begeeren.
DESISTEREN, afstaan, afzien van lets.
DESMA, de band, gewrichtsband, bindsel.
Desmologie, de leer der banden of zenuwen,
vlechten enz. Desmophlogosis , ontsteking
van een of meergewrichtsbanden. Desmorrhexis,
verscheuring van een of meer
gewrichtsbanden. Desmurgia, het werken
of heelen door binden, inwikkeling enz.; ook
de leer van dezegeneeswijze.
DESOBEDIEREN. ongehoorzaam zijn. Desobedient,
ongehoorzaam. Desobedientie, dêsobOissance,
fr., ongehoorzaamheid.
DESOBLIGEANT, onbeleefd, onvriendelijk. Desobligeren , iemand onbeleefd , onvriendelijk ,
norsch behandelen.
DESOEUVRE, ledig, werkeloos, zonder bezigheid;
iemand, die niets to doen heeft, ledigganger,
rentenier. Desoeuvrement, werkeloosheid,
toestand, dat men vrij van bezigheden is,
het oude Hollandsche rentenieren.
DESOLAAT, troosteloos, verlegen, bedorven, hulpeloos , ellendig. Desolatie verwoesting.
Desoleren , verwoesten , troosteloos maker'.
DESORDRE, fr., desorde, wanorde, verwarring.
DESORGANISATIE, ontbinding van alle geregelde
rangschikking, verwarring, oplossing, misvorming. Desorganiseren, wanorde veroorzaken, ontbinden, oplossen •; ontstemmen.
DESORIENTEREN, in de war brengen, van den
weg afhelpen • ook doen ontstellen.
DESOXYDEREN, van zuurstoffen ontdoen, zie OxyDESIGNATIE, designatio,

deren.

de verachting, onteering. Despicieren, op iemand het oog slaan, iemand uit-

DESPECT,

kiezen, bestemmen.
wanhopend, vertwijfelend. Desperatie, wanhoop. Despereren , wanhopen,
vertwijfelen.
DESPOOT, een willekeurig vorst •; eigendunkelijk
heerscher • een heerschzuchtig man ; ook de
titel der vorstenvan Moldavien, Wallachije,
enz. Despotismus, eigenmagtige, onbeperkte,
meestal strenge heerschappij. Despotisch,
despotiek, willekeurig, eigenmagtig. Despotiseren, willekeurig heerschen.
DESPUNATIE, despumatio, lat., de afschuiming.
Despumeren,
de schuim afnemen.
DESSEIN, fr., voornemen, oogmerk • monster of
staal van b. v. laken, enz. A dessein, met
oogmerk, met opzet, voorbedachtelijk.
DESSERT, fr., nageregt, laatste geregt, meestal
in vruchten, gebak en suikergoed bestaande.
DESPERAAT,

DETIT.
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DETINEREN, terughouden, onthouden.
teekening, schets, ontwerp.
stoker van sterke dranken of DETONATIE, kraking der metalen in de smeltwateren. Destillatie, de afdruppeling, aftrekkroezen ; ook de plotselinge, met gekraak
king, stoking van sterken drank. Destilleren,
gepaard gaande ontbranding, ontploffing.
Detoneren,
aftrekken ,
stokers , overhalen door den helm.
ontploffen.
DETORQUEREN, buigen, krommen •; ook de schuld
Zie distilleren.
op een' ander werpen ; ook eene andere
DESTIN, destinêe, fr., noodlot, beschikking,
besturing van God. Destinatio, bestemming,
meening aan iets geven, eene zaak verdraaijen .
verordinering. Destineren, bestemmen, ver- DETOUR, fr., omweg, omschrijving, ook in het
ordineren, toeschikken.
meervoud detours, uitvlugten. Detourneren,
DESTITUEREN, berooven, afzetten, ontzetten,
afwenden, afleiden.
verlaten, over even. Destitutie, afzetting, DETRAHEREN, aftrekken, afkorten, verwoesten
ontzetting : ook verlating.
ook achterklappen, lasteren. Detracteur,
DESTRUCTIE, verwoesting. Destructeur, verlasteraar, kwaadspreker. Detractis detrahendis, na aftrek van hetgene afgetrokken
woester. Destrueren, omverbalen, verwoesmoest worden.
ten, vernielen.
DESUESCEREN, ontwennen, afwennen, in onbruik
DETREMPE, waterverw. — A la detrempe, met
raken.
waterverw.
DETRESSE, fr., nood, verlegenheid • angst.
DESULTORISCH, afspringend, onbestendig.
DESUNIE, oneenigheid, tweedragt, tweespalt,
DETRIMENT, schade, verlies, vermindering.
scheiding.
DETROMPEREN, iemand van zijne dwaling tern
DETACHER, fr., detacheren, losmaken • wegzenbrengen.
den. Detachement, een afgezondene troep DETTO, zooveel als dito. Zie op dit woord.
soldaten. Detachê, fr., gedetacheerd, losge- DEUS EX MACHINA, eenegodheid, welke als gemaakt, afgezonderd.
roe en komt, am den dichter uit den nood
DETAIL, fr., het kleine, enkele; en detail, in het
te helpen ; een romanwonder.
klein (b. v. verkoopen); het bijzondere en DEUTERO JUBILON, of het boek Anonymi, eene,
omstandige van een verhaal. Detailleren,
in den stip des ouden testaments, geestige
ontleden, in kleine en enkele deelen verdeebeschrijving van het tweede eeuwfeest der
len • omstandig of breedvoerig verhalen.
Leidsche akademie.
DETEGEREN, openleggen, ontdekken, blootmaDEUTERONOMIUM, de herhaling der wet ; het vijfde
boek van Mozes.
ken, ook openbaren.
DEVALVEREN, verminderen, lager stellen, minder
DE TEMPORE, te re ter tijd.
DETENEREN, terughouden, vasthouden. Detentie,
waarderen. Devalvatie, verlaging, vermindeterughouding, onthouding.
ring der waarde.
DEVASTATIE, vernieling, verwoesting. DevasteDETERGENTIA, zuiveringsmiddelen voor wonden.
ren, verwoesten, vernielen.
Detergeren, afwisschen, reinigen, b. v.
DEVELOPPEMENT, fr., ontwikkeling, ontvouwing.
wonders, zweren cnz.
Developperen, ontwikkelen, oplossen.
DETERIORATIE, bederving, verergering. Deterioreren, verslimmeren, verergeren, bederven. DE VERSO AD VERRUM, lat., van woord tot woord.
Deterioris conditionis , in verslimmerde DEVERRA, eene van de la ere godinnen der
Romeinen, in wier bescherming zich de
omstandigheden.
DETERMINABEL, determinable, fr., bestembaar,
kraamvrouwen bevolen, en die tevens over
het schoonmaken der huizengesteld was.
bepaalbaar. Determinabiliteit, bestembaarheid. Determinatie, determinatio, lat., bcpa- DEVERRONA, eene godin der Romeinen, welke
ling, bestemming, beschikking. Determinaover het inzamelen der vruchtengesteld was.
tier, nader bestemmend. Determineren, DEVIATIE, afdwaling van den re ten we • verbestemmen, bepalen, besluiten. Determiniszeiling • afdwaling van een schip van den
mus
,
de leer der voorbeschikking, welke
bepaalden koers, waardoor de polis van assubehelst, dat al watgeschiedt, te voren berantie zijne kracht verliest.
paald geweest is, of noodzakelijk zoo en niet DEVISE, toepasselijk zinnebeeld, met een kort
doelmatig opschrift; ook zinspreuk, gedenkanders moetplaats hebben. Determinist,
spreuk, symbool.
een aanhanger dezer leer.
DEVOIR, fr., pligt, schuld.
DETERREREN, wederopgraven, opkrabben, (figuurl.) lets uitvorschen, of achter het geheim DEVOLUTIEREGT, een regt, waarbij al het verrnogen, bij den dood van eenen der echtgenoozoeken te komen.
ten, op de kinderen valt, en waarvan de
DETESTABLE, fr., detestabel, afschuwelijk, veroverblijvende varier of moeder alleen het
foeijenswaardig. Detestalie, afschuw. Detesvruchtgebruik heeft of geniet. Devolutie,
teren, verfoeijen.
verval van iets aan een' ander. Devolveren.
het stooten van den
DETHRONISATIE, onttrooning ,
afwentelen, lets een' ander toe- of aanbrentroon • detroniseren, van den troon stooten,
g
en •; aan een' ander vervallen.
van de koninklijke waardigheld berooven.
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aandachtig. Devotie, devotion, DIACOPE, de scheeve hersenschaalsnede, wanneer een houw, die de hersenschedel trot',
fr., aandacht, godsvrucht, gelofte • ook onscheef ingedrongen is, en de eerie rand daarderdanigheid, eerbied.
van zich binnenwaarts en de andere buitenDEVTEROPATHIE, zulk eene ziekte, welke het gewaarts bevindt.
volg van eene andere is.
DIACRYSIS, (geneesk.) de onderscheiding en
DEXTANS, een gewigt van '10 oncen.
beoordeeling der ziekten en toevallen. DiaDEXTERITEIT, behendigheid, handigheid.
kritiek, wat deze kenteekenen aanwijst.
DEXTRAHERIUM, een band, die in de middeleeuDIACTORUS, een bijnaarn van Mercurius, als toll
wen aan den regterarm gedragen werd.
van den wit der goden.
DEY, eigenlijk neef; de titel van het opperhoofd
DIACYDONIUM, een geneesmiddel, welks voorin de roofstaten Tunis, Algiers en Tripoli.
naamste bestanddeel uit twee peren of twee
DHULSEKAR, Mohamed's heilig zwaard.
appelen bestaat.
DIA, het voornaamste bestanddeel van een
geneesmiddel, hetwelk daarvan deszelfs naam DIADA.PHNIDON, eerie pleister, uit Laurier vervaardigd.
ontleent ; ook eene godin der Romeinen,
die dezelfde als RHEA of OPS schijnt to zijn, D1ADEEM, koninklijk hoofdsieraad •; ook vrouwelijk haartooisel.
volgens anderen HEBE.
DIABETES, een waterbouwkundig werktuig • in DIADELPHIA., tweelingsplanten.
de gedaante van eerie beker, waaraan zich DIADOSIS, de verdeeling van het voedsel door
alle deelen des ligchaams.
eenhevel bevindt, die het water in den beker
DIADROMUS, de trilling der muzijksnaren.
brengt • ook de pisvloeijing.
DIABOLISEREN , den duivel altoos in den mond DIAERESIS, gr., spraakkunstige figuur, volgens
welke eerie lettergreep in twee andere gehebben; leven maken, razen, beduivelen.
deeld wordt, ook dialysis ; voorts chirurgiDiabolisch, duivelsch. Diabologie, duivelstale operatie, om twee onnatuurlijk verbonleer.
dene deelen of to scheiden.
DIABOLUS ATTICUS. Zie DIOBOLUS ATTICUS.
DIABRosis, oplossing, afbijting van eenig deel DIAETA, lat., diête, fr., dieet, levensregel. Dinetetica, de hiervan handelende wetenschap.
des ligchaams, welke door middel van scherpe
Diaetisch, volgens den levensregel.
sappen plaats heeft.
DiAcAusTrEx, eene kromme lijn, ontstaande, DIAETEN, daggelden, aan ambtenaren buiten 's
lands, boven hunne gewone jaarwedde toewanneer gebrokene strafes elkander doorgelegd.
snijden.
DIACEMORON, een middel tot verlenging van het DIAGNOSIS, diagnostica, onderzoek en kennis
der ziekten en hare eigenschappen.
leven.
DIACHALASIS, het uit elkander gaan (van voegen DIAGONAAL, de hoekpuntslijn, de lijn, welke de
hoekpunten van twee hoeken eens veelhoeks
era.), bijzonder de naden des schedels. Diavereenigt en in den tegenoverstaanden hoek
chis, Diaschisis, Diaschisma, geheele schengetrokken wordt.
ring, splijting, b. v. van een been, van de
lippen en het verhemelte bij den wolfsmuil DIAGRAM, een ontwerp, schets •; het opschrift
van een bock; ook in de muzijk, de schaal
enz. Diacinema, eene beschadiging der
van vijf linen. waarop de notes geschreven
beenen, wanneer zij niet geheel uitgevallen,
worden : ook de partituur.
maar slechts een weinig van hunne plaats
DIAKOUSTIEK, de leer van den weer arm of echo.
geweken zijn.
DIACBERESIS, elke lediging, bijzonder die des Durum's, gr., de onderscheiding, bijzonder
van den staat eener ziekte.
onderlijfs.
DIACLISMA, een tot uitspoeling van den mond DIALECT, tongval, uitspraak van verschillende
bewoners van een land. Dialectica, de redenbestemd afkooksel gorgelwater.
leer, wetenschappelijke strijdkunst, de kunst,
DrAco, een Malthezer ridder van de tweede
om, bij het gebruik van sluitredenen, een
klasse, welke de kerkdienst bezorgt; ook een
twistgedwing to voeren, voorheen topica,
huisgeestelijke bij de Grieken.
geheeten. Dialecticus, een twistredenkunDIACONYON, een borstsiroop uit slaapbollen, enz.
di.
DIACONICON, heet in de Grieksche kerk de collecte, welke de diaken zingt • ook het bock , DIALLELE, eene soort van verborgene drogrede,
of zoogenaamde cirkel in het betoogen,
waarin de verrigtingen daarvan staan •;
waarbij men uit eerie nog onbewezene stetalsmede de plaats , waar hi' in de kerk zit •;
ling eene andere wit bewijzen; zoo zegt met'
eindelijk de sacristij, hospitaalkerk.
b. v. de helsche straffen zijn eeuwig, naarDIACONISSA, in de oudste tijden der Christelijke
dien de schuld des zondaars eeuwig is •; en
kerkeene vrouw, welke in menigerlei aan ede schuld des zondaars is eeuwig, aangezien
legenheden der vrouwen tot kerkdiensten
de helsche straffen eeuwig Buren.
gebruikt werd.
DIACONUS, diaken, armbezorger, kapellaan, DIALEMMA, de afbreking, of van ziekte vrije
tusschentijd, bijzonder tusschen de enkele
tweede predikant.
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aanvallen der afwisselende koorts, vallende
ziekte enz.
DIALIA, het offer en de dienst van Jupiter.
DIALIS FLAXEN, priester van Jupiter, die groote
voorregten had. Hi' reed in eenen eigenen
staatsiewagen, voorafgegaan door eenen lietor, en moest degrootste ingetogenheid in
acht nemen. Op sommige tijden had hi' het
regt, om boeijen te slaken, kerkers te °pellet'
en veroordeelden te bevrijden.
DIALOOG, dialogue, fr., gesprek • zamenspraak.
Dialogisch, gesprekswijze, of in de manier
van zamenspraken. Dialogiseren, zamenspraken houden, vervaardigen.
DIALYPOSIS, (redek.) eene tiguur, volgens welke
eerie zaak zoo duidelijk en omstandig als
mogelijk is, voorgesteld wordt.
DIALYsis, oplossing (bijzonder van den bewerktuigden zamenhang), afneming der krachten.
DIAMANT , de vurig schitterendste en hardste
onder de edele steenen • ook de juist niet
zeergewone naam van eene kleine alzonderlike yacht in de drooge grachten der
vestingen, om de werken tegen eenen onverwachten aanval te verzekeren.
DIAMARGARITON, een geneesmiddel, waarin zich
paarlen bevinden.
DIAMASTIGOSIS, Lacedemonsch feest, waarvan de
plegtigheid in zware geeseling van teedere
kinderen bestond, ten einde dezelve te harden, maar die daaronder dikwerf het leven
lieten.
DIANETRAAL, regt teen over twee regt teen
elkander overstaandepunten op de oppervlakte onzes aardbols. Diameter, lijn, welke
van den eenen karat des omtreks, door het
middenpunt, tot aan de andere zijde van den
omtrek des cirkelsgetrokken wordt • e diametro, regelregt, regt tegenovergesteld.
DIANA, godin der jagt, en als godin van de
maan bij de ouden vereerd • ook in de scheikunde, het zilver.
DIANDRIA, gr., tweemannelijke planten, welke
bloemen met twee stofdraden hebb en.
DIANENBOOM, de figuur, welke naar eenen boom
zweemt en ontstaat door zilver, hetwelk de
chimisten ook Diana of maan noemen, in een
glas op te lossen.
DIAPAESON, alles overtreffende, (muz.), de harmonie en accoorden der octaven • ook de
maatstaf van de orgelpijpen, trompetten enz.
DiApAsmA, poeder, hetwelk op de wonden en
zwerengestrooid wordt ook welriekend
oeder, hetwelk men tusschen de kleederen
P
enz. strooit.
DIAPEDESIS, het uitbreken van het bloed door de
porien der bloedvaten.
DIAPENTE, (muz.), de re to kwint.
DIAPHAAN, doorschijnend.
DIA.PHOENICON, elk geneesmiddel, waarvan de
hoofdbestanddeelen dadels zijn.
DIAPHONIE, volstemmige muzijk.
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uitbreiding en opheldering eerier
stelling, door zaken, welke aan diegenen,
waarvan eigenlijk gesproken wordt, ongelijk
zijn.
DIAPHORESIS, uitdamping, zweetmaking. -Diaphoretisch, de zweetdrijvende en verdeelende geneesmiddelen.
DIAPHRAGMA, (ontleedk.), het middenrif.
DIAPHRAGMATOCELE, middenrifsbreuk.
DIAPHRA.TTONTES, vliezen, welke het inwendige
van de borst bekleeden.
DIAPHRYGES, hetgene aan den bodem van den
oven blijft, wanneer koper gesmolten wordt.
D1APHTHORA, bederf van eengedeelte des ligchaams.
DIAPHYSIS, datgedeelte van het gebeente, hetwelk bij kinderen het eerste hard wordt.
DIAPLASIS, de wederherstelling van een bedorven lid,
DIAPLASMA, zalving, smering of stoving van het
ligchaam.
DIAPNOE, zwakke uitdamping.
DIAPROSE (muz.), een tusschenval.
DIAPYEMA, eene borstzweer.
DIAPYETISCH, den etter matigende (van geneesmiddelen).
DIARCHIE, de heerschappij over een land, welke
zich twee, die met elkander strijden, te gelijk
aa n matigen.
DIARIUM, lat., een dagboek.
DIARRHEA, de loop, buikloop.
DIARTHROSIS, (natuurk.), de zamenvoeging der
ledematen.
DIAS, het getal twee. Zie Dyas.
D1ASCH1S, diaschisis, diaschisma, splijting, b.
v., van de lippen, van het gehemelte.
DIASMYRNON, elk geneesmiddel, waarvan myrrhe
het voornaamste bestanddeel is.
DIASOSTIEK, behoedmiddel, voorzorg, praeservatief. Diasostisch, behoedend, behoudend,
versterkend.
D1ASPASMA (muz.), het ophouden tusschen twee
verzen.
DIASTALTISCH
,
werd bije d Grieken eene melodie
genoemd, aan welke het karakter van verhevenegevoeiens eigen was.
DIASTEMA (muz.), heette bij de Grieken, wat bij
ons tusschenpoozing (intervalle) beet.
DIASTOLE, de verienging eener korte lettergreep.
D1ASTROPHE, verdraaijing, vertrekking, b. v.,
van degezigtspieren door kramp, van een
uiterst deel door verrekking.
DIASTYLE, eengebouw, waar de pilaren wider
uit elkander staan , dan driemaal hunne
dikte.
DIASYRME, diasyrmus (redek.), vergrooting eener
zaak, voornamelijk bovenmatige verheffing
van eenegeringe zaak.
DIATESSARON, was bij de Grieken hetgene wii
quarte noemen.
DIATHESIS, de ligchaamshoedanigheid, ten aanDIAPHORA,
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zien der gewone natuurverrigtingen in den
wanneer de republiek in gevaar was. Dictatorisch, de magt van eenen alleenbevelhebmensch.
ber uitoefenende. Dictatuur, de waardigheid
DIATONISCH, (muz.), den muzijksleutel volgende,
van eenen dictator of alleengebieder.
naar den klankladder.
DICTERIUM, bijtende scherts, bon mot.
DIATOSTOR, de twaalfde of laatste ribbe.
DICTION, fr., eengezegde: de schrijftrant, wijs
DIATRESIS, doorboring, bijzonder van den mestdarm alsgeneeswijze van den achterfistel.
van zich uit te drukken ; de spraak. Dictionaire, .fr., dictionarium, lat., woordenboek.
DIATRIBE, gr., zooveel als dissertatie, verhanDictum, factum, zoo gezegd, zoo gedaan.
deling.
DICTYNNA
DIATYPOSIS, verklaring door beelden, die van de
,
een bijn
aam van Diana, onder welke
zaak zelvegenomen zijn.
zij, door eenige volkeren, als eerie bevrijster
DIAULION, heette bij de ()mien een stilzwijgen
van depest vereerd werd. Dictynnia, een
van alle tooneelspelers,
gedurende hetwelk
Diana's feest in Greta.
zich in het binnenste van het tooneel een DIDACTIEK, de leerkunst, onderwijskunde. Didactisch, onderwijzend, alles wat tot het
fluitspeler hooren liet.
leeren behoort, of wat het onderwijs bevorDIAULOTROMEN, loopers, die bij de gymnastische
spelen der Ouden het wedrennen uitoefenden.
Bert. Didactische boeken, gedichten, verhanDIB-OLAI, bij de Turken het voornaamste gedelingen, leerboeken, waarin gemeene waarcentrum.
g
deelte des leers
heden worden voorgedragen.
DICASTERIAAL-TAFEL, eene regterlijke plaats in
DIDASKALIEN, teekens, bewijzen, merkteekens.
Hongarije, waarop zich het Comitaat beroept DIDRACHMUS, eene Joodsche munt ten tide der
Dicasterium, een geregtshof.
(appelleert).
,
Romeinsche heerschappij
1/2 sikkel of 6
DIC CUR HiC sis), zeg, waarom gij hier zijt •;
stuivers waard ; ook eene Grieksche munt
(fig.) gedenk aan uwe bestemming, o mensch!
van iets meerder waarde.
DICE, eene der Brie Horen (Horae), welke over
DIDYMUS, de stofbuidel of zaadhuisjes, die uit
de regtbanken gesteld was.
2 aan elkandergelegde knoppen bestaan.
DICELIEN, zekere vrije en vermakelijke tooneeDIDYNAmiscu, dieplanten, welke twee lane en
len, in de schouwspelen der ouden.
twee korte stofdraden hebben.
ten, acteurs of schouwspelers, welke bij de DIEFSDUIM, (de) de duim van eenengehangenen
ouden rollen uit het hoofd speelden, zonder
dief, welke, volgens de verbeelding van het
een vervaardigd stuk te volgen.
gemeen, geluk aanbrengt.
DICENTES, nuttelooze woorden,gesnap, geDIEFLOOD, een loodengewigt van verschillende
babbel.
grootte, waarmede men de die to der zee
,
DICHE-KIRASI
geschenken, welke de voorname
enz.peilt.
Turken aan de minderen, die bij hen gege- DIES DIEM DOCET, de eene dag leert den andeten hebben,geven.
ren • komt er tijd, zoo komt er raad.
DICHORDIUM, een speeltuig der Ouden met 2
DIESPITER, Jupiter als varier der goden.
snaren, die met den strijkstok gestreken wer- DIETARIUS (diaetarius), een staatsdienaar,
welke
den.
bij ambtsreizen, enz. daggelden bekomt; ook
DICHOTONIE, gr., de verdeeling in tweeen, haleen kerkdienaar, die de morgendienst verrigt.
vering ; elk in tabellen vervat onderwijs; DIFFAMATORISCH, eerroovend, schendend, laste-voordragt in den vorm van tabellen ; halve
rend. Diffameren, eerrooven, belasteren,
maan, stand van de maan, als zij maar half
schandvlekken. Diffamatie, diffamie , fr.,
te zien is. Dichotomisch, tweedeelig, tweebelastering.
ledig, halfzigtbaar alles waarvan maar de DIFFERENTIAAL REKENING, rekening, welke leert,
helft te zien of voorhanden is.
uit eene opgegevene eindige grootheid, eerie
DICLINIA, dieplanten, waarbij de mannelijke
oneindig kleine grootheid te vinden, welke,
en vrouwelijke geslachtsdeelen zich in bijoneindige males genomen, gelijk is aan de
zondere bloemen bevinden.
gegevene grootheid. Wanneer de oneindig
DICOLON, dikolon, een gedicht, dat uit tweederkleinegrootheid, als het onderscheid tuslei verssoort bestaat.
schen twee eindige grootheden beschouwd
DICOTYLETONES, planten, welke bij het opgroeiwordt, noemt men dezelve differentiaal.
jen twee zaadbehouders hebben.
DiTerentieren heet, de differentiaal vinden.
DICROTUM, een schip, bij de Romeinen, dat twee
Different, onderscheiden, ongelijk, verschilroeibanken had. — Dicrotus, een tweemaal
lend, strijdig; ook een kleine twist. Di eslaandepols.
rentie, verschil, onderscheid, oneenigheid.
DICTA SPONSA, eene verloofde bruid.
Differeren, afwijken, onderscheiden zijn •
DICTATA, lat., het tot naschrijving voorgezegde;
uitstellen, op de lane baan schuiven.
op het hooren nageschrevene stukken. Dicte- DIFFESSIE, eene geregtelijke ontkenning onder
ren, voorzeggen, om na te schrijven.
eede, of loochening van een handschrift. —
DICTATOR, oppergezaghebber bij de Romeinen,
Thffidatie, loochening, bestrijding. — Diffiten tide der consuls, door dezen beno em,
deren, loochenen.

DIRT.

—

124 —

DEM.

war , moeijelijk , onuitvoerbaar : DIKDAALDER, eene spaansche zilvermunt, van
40 tot 45 hollandsche stuivers waarde.
een difficiel mensch, een knorrepot, zuur,met
, verscheuring. Dilacereren
muil, d. i. een mensch, met wien men niet DILACERATIE
geweld in stukken scheuren.
wel om aan kan. Difficile est, satiram non
scribere, lat., het valt moeijelijk den spotlust DILAPIDATIE, verkwisting ; verstrooijing. Dilapideren, verkwisten, verspillen, doorbrente onderdrukken. Difficulteit, zwarigheid,
gen.
hindernis. Difficulteren, een ding moeijelijk
maken • allerlei tegenwerpingen teen de DILATATIE, uitspanning, verwijdering. -- Dilatatorium, een chirurgicaal werktuig, om
uitvoering van een voornemen in te brengen
wonden verder uit te breiden, of er ietsuit
hebben.
te trekken.
DIFFIDENTIE, wantrouwen, mistrouwen. DiffiDILATEREN, verwijden, uitzetten •; uitstellen,
deren, wantrouwen koesteren.
vertragen. Dilatie, dilatio, lat., vertoeving,
DIFFORM, wanstaltig, mismaakt. Difformiteit,
verlenging van tijd, uitstel, verwijdering.
wanstaltigheid, mismaaktheid.
DILEMMA, een dubbelbewijs , wisselsluitrede,
DIFFRACTIE gezigtk.) de breking, verstrooijing,
veronderstellende sluitrede, waarin men zijne
uitspreiding der lichtstralen, wanneer zij in
tegenpartij, door eene disjunctive stelling,
eene schuine rigting op een ligchaam vallen.
aan beide kanten zoo aanvat, dat hi' geenen
DIFFUNDEREN, zich uitbreiden, wijdloopig zijn,
uitweg heeft. Men noemt dergelijk voorstel
ook verkwisten, storten • ook aftappen, als
ook syllogismus cornutus, crocodilinus. Men
n enz.
wij,
vindt b. v. in den bijbel Joh. 18, v. 23 een
DIFFUSIBEL, snel, maar niet aanhoudend werkwaar dilemma, als Christus zegt : Indien ik
zaam. Diffusie, wijdloopigheid.
kwalijk gesproken hebbe, overtuig mij van
DIGAMIE, tweede huwelijk na den flood der
het kwade • ende indien wel, waarom slaat
eerste vrouw.
gij mij ?
DIGASTRISCH
ontleedk.) tweebuikig • eene tweebuikige spier, Wier beide vleezige deelen, als DILETTANT, een kunstvriend, kunstliefhebber,
kunstverzamelaar, liefhebber van kunstige
ware het, twee van elkander afgezonderde
din en.
buikengelijken.
DILIGENCE, diligentia, lat., naarstigheid, zorgDIGEREREN, oplossen, verdeelen, verdunnen •
vuldigheid, stiptheid, naauwkeurigheid •; ook
ookals kunstwoord in de chemie, door
gemagtigde, en gestadige warmte iets doen
depostwagen, postkoets.
koken. Digesta, lat., ophelderingen, verkla- DILOGIE, gr., dubbelzinnigheid. Dilogisch,
dubbelzinnig.
ringen •; de oude romeinsche wetten, en de
te dien tide gedane uitspraken, welke door DILUCIDATIE, verklaring, opheldering •; verlichtin g, opklaring.
keizer Justiniaan in orde zijn gebragt • zij
maken het tweede deel van het romeinsche DauENDo, ital.muz.) wegsmeltend, verdwijnend.
corpus furls uit, en bestaan uit 50 boeken,
welke men ook de Pandecten noemt. Digestie, DILEENTIA, verdunnende geneesmiddelen. Dilueren, afspoelen, verdunnen, oplossen •; ook
de oplossing, koking • ook spijsvertering •
van zich afschuiven, zich verontschuldigen.
ettering. Digestief, de spijsvertering, of de
Dilutie, dilutio, lat., vloeistof, als water,
ettering bevorderende.
lucht, licht, enz.
DIGITATIE, het vingervormige ingrijpen van
DIMACHAE , ligte ruiters der Ouden, die ook
twee spieren in elkander.
ingeval van nood, te voet dienden.
DIGLYPHE, (bOUWL) dubbelkloof, tweegroevig
DIMACHERUS, een vechter bij de Ouden, die zich
deel van de fries met twee verdiepingen.
van 2 dolken tevens bediende.
DIGNITEIT, waardigheid, eerepost.
DIMENSIE, afmeting, afstand •; uitgebreidheid
DIGRESSIE, de afwijking, uitspatting, buitenvan een ligchaam, in de lengte, zoo wel als
sporigheid •; uitwijding, wanneer men bij
in de breedte en dikte.
vertellingen van het een op het ander springt,
zonder het eerstegeeindigd te hebben •; ook DIMES, eene zilvermunt der Noordamerikaansche vrijstaten, waarvan 10 eenen dollar
tusschenspel.
uitmaken.
DIJAMBUS, (dichtk.) maat van vier lettergrepen,
waarvan de eerste en derde kort, en de DIMETER, een dubbelmeter of vierlettergrepig
jambisch vers; ook Quaternarius, viervoeter.
tweede en vierde lang is, b. v.: gelegenheid,
DIMETICUS, zoo veel als diameter, middellijn.
tevredenheid.
lat., de helft.
DIMIDIA PARS, dimidium,
DII MAJORUM ENT UM de oppergoden •; (figuurl.)
voornamepersonen van den eenen of ande- DIMINUENDO, (muz.) langzamerhand afnemend,
wanneer de harde toonen al zwakker en
ren stand. Dii minorum gentium, de onderzwakker worden. Diminueren, verminderen,
oden •; de voornaamste personen eener
g
kleiner maken. Diminutie, vermindering,
g
eringere klasse.
verkleining. Diminutivum, een verkleinDIJUDICATUUR, de beslissing. Dijudiceren, bewoordje, b. v. houtje, van bout.
slissen.
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is de vergunningsacte, waarbij in sommige protestantsche kerken, een
bruidspaar verlof krijgt, zich buiten zijne
gemeente, in eene andere plaats, to laten
trouwen. Dimissorice litterce, bij de room schkatholijken, het bisschoppelijk consent, dat
een geestelijke door eenen anderen bisschop
mag worden geordineerd. Dimissorium,
ontslagbrief •; schriftelijk afscheid. Dimitteren, afscheid geven, ontslaan.
DIMPF, eene munt in Polen, Pruissen en voornamelijk in Danzig, omstreeks 4 stuivers waard.
DINANDERIE (van Dinars, eene stall in Bretagne),
in den Franschen handel de koperen ketels
en bekkens, welke ook batterie of chaudronnerie genoemd worden.
DINAR, een Arabisch gewigt, jets meer dan een
aas ;• ook een algemeene naam voor munten
in Perzie en Arable •; in het bijzonder eerie
kleine rekenmunt,
waarvan de 10 eenen
dinar besti maken, omstreeks een cent waard.
DINAR-CHERAY, eene rekenmunt in Arabie en
Perzie, ter waarde van eenen dukaat.
DINE, het middageten, de middagmaaltijd.
Dineren, het middageten gebruiken, het
middagmaal houden.
DINHEIRO, een Portugeesch zilvergewigt, hetwe het 12de deel van een mark bedraagt.
DINS BEGLERBEG, de bevelhebber over de Turksche zeetroepen.
DIOBOLUS ATTICUS, eene Atheensche munt, omtrent 1 stuiver waard.
DiOcEs, dilicesis, kerspel, parochie.
DIOECIA, eerie klasse van planten, wier geslachten niet in 66n voorwerp to zamen zijn.
DIOGENES, een der grieksche wijsgeeren, van de
sekte der Stoicijnen, welke zeer eenvoudig
leefden, en Hoch op gemak, nosh op uiterlijke welvoegelijkheid achtgaven.
bijnaam der godin Venus.
DIONAEA, dike,
DIONYSIEN, zekere aan Dionysus, of Bacchus,
toegewijde feestdagen, bij de oude Grieken.
DIOPTER, het vizier •, kijkgaatjes, op het astrolabium, de twee kleine gaatjes in het plaatje,
hetwelk op het eene einde van dit instrument
aangebragt is. Dioptrica, leer der gezigtkunde, in het bijzonder die der gebrokene
lichtstralen, wanneer dezelve door doorschijnende ligchamen dri p en als door water,
glas, lucht, enz.
DIOPHTHALMUS, een Oniks, die twee oogen heeft.
DIORTHOSIS, het zetten of wederinbrengen van
ontwrichte ledematen.
DIOSCUREN, (fabelk.) de tweelingszonen van
Jupiter, Castor en Pollux geheeten • na hunnen flood werden zij onder de twaalf hemelteekens van den zodiak verplaatst, waar
dezelve onder den naam van de tweelingen
bekend zijn. De oude zeelieden Baden dezelve
om redding en hulp aan, wanneer zij in
gevaar waren, en op hunne verschijning aan
den hemel, zou het gevaar ook geweken zijn.
DIMISSORIAAL-ACTE,

DIRE.

, het grove gedeelte der
ertsen, dat niet tot eenen vloeijenden staat
g
ebra gt kan worden.
DINITERA, eigenlijk een vel •; de agenda in de
eerste tijden der Christelijke perk.
een uit twee vokalen
DIPHTHONGUS, tweeklank,
of klinkletters zamengestelde, of zamengetrokkene dubbele klinkletter.
DIPHYT, eene soort van versteening, welke de
teeldeelen van beide seksen tegelijk voorstelt.
DIPLASIASMUS, verdubbeling ; verdubbeling van
eene letter in de dichtkunst. Zie diplosis.
DIPLOMA, vrijheidsbrief; acte van aanstelling,
oorkonde. Diplomaat, een oorkonden-kenner,
eengezantschapskundige. Diplomatica, diplomatie, de oorkondenleer, gezantschapskunst. Corps diplomatique (fr.), de leden van
het staatsbestuur, ministers en hooge ambtenaren, welke aan het hoofd der landsregering staan, of als afgezanten van andere
mogendheden aan het hof resideren. Di lomatisch, uit oorkonden afgeleid, ook hetgene tot het ambt en tot de werkzaamheden
van eenen afgezant behoort.
DIPLOMATARIUM, eerie verzameling van afschriften der oorkonden
DIPLOM, verdubbeling der ziekten, b. v. de
derdendaagsche koorts.
DIPLOYIE, diplopia, eene oogziekte, waarbij de
zieke een voorwerp dubbel of veelvoudig
ziet.
DIPNOMANIE, razende neiging tot eten. D i nosophist, (bij de oude Grieken) een tafelredenaar, eengeleerde, die, gedurende den
maaltijd, over verschillende onderwerpen
DIPHRYGES, diphi:rx

redeneerde. .
S,yz,rgie, in de metriek, eene afsnij-

DIPODIE of

ding van het metrum, hetwelk eene verbinding van twee voeten bevat, b. v. een
dijambus.

eengebouw van 2 vleugels, of met
2 rijen zuilen, welke 2 an en vormen.
DIPTERA, insekten met twee vleugelen. Dipterus,
met twee vleugels voorzien.
DIPTYCHE, naamregister, doopboek, doopres ister.
b
DIPYRAMO-DODECAEDRON, eene twaalfzijdige dubbelpiramide.
DIRAB, een bijnaam der Furien, lien zij voornamelijk bekomen, wanneer zii in den hemel
edacht worden.
g
DIRECT, directe, fr., regtstreeks, regelregt,
onmiddelijk. Directie, oppertoezigt, uitvoering, of uitvoerende mat. Directielinie, de
rigtlijn. Director, directeur, bewindsman,
opperopziener. Directoriaal, heigeen tot het
directorium behoort, of daarop betrekking
heeft. Directoriaat, directorium, het am
van een opperbewindsman, het oppertoezigtskollegie. Directrice, bestuurster, opperopzigteres. Dirigeren, leiden, voeren, besturen, onder opzigt hebben, in orde brengen.
DIPTARON,
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Arabisch gewigt, waarvan er zes
afzonderlijke deelen zamengesteld is, in
een lood wegen • ook eene kleine Arabische
tegenoverstelling van eene onafgebrokene,
kopermunt.
aan elkander hangende, doorloopende, grootDIRIBITOREN, waren, ten tide der Republiek,
heid. Discretie, bescheidenheid, erkentelijkstaatsdienaars in Rome, die, wanneer er een
heid, ingetogenheid •; stilzwijgendheid •; ook
verkiezing zou plaats hebben, aan de kiezers
genade en ongenade.
tafeltjes uitdeelden, waarop ieder den naam DISCREPANT, afwijkend, onecnig, strijdend •; van
van hem, voor wien hi'j stemde, schreef. —
verschillenden klank. Discrepance, fr., verDiribitorium, een openbaar gebouw in
scheidenheid, geschil. Discreperen, verschilRome, waarinde stemmen of stemtafels
len, onderscheiden, strijdig zijn.
afgegeven vverden.
DISCRIMEN, onderscheid • gevaar.
DIRIMATIE, verdeeling, scheiding, afzondering.
DISCURSIVE, discursivisch, verhaalswijze, in het
Dirimeren, beslissen, vergelijken, verdeelen,
voorbijgaan, bij manier van spreken.
oplossen,
scheiden.
Discus, eerie vlak uitgehoolde schijf van steen
Dis, een der gewone bijnamen van Pluto, dien
of metaal. De kunst van die te werp,
en was
een dergymnastieke spelen •; ook het bord,
hi' als een beheerscher der benedenwereld
en der dooden drag t.
waarop de hostien bij de consecratic liggen •
Dis, met deze lettergreep is men gewoon de
ook het middelste deel van eenen bloesem •
4de snaar van onzeDiatonisch-chromatische
eindelijk de schijfvormige gedaante. waarin
klankladder te doen kennen, in geval zij voor
zich de hemelsche ligchamen aan het oog
den Loon h, de groote ters, of vOOr gis, de
vertoonen.
quint maakt.
DISCUSSIE, onderzoeking, wederlegging • uitelDISAMIS, een scholastiek woord, tot uitdrukkanderzetting , overweging. Discutieren ,
king van eene syllogismus.
overwegen, navorschen, doorgronden, nitDISBORSO, ital., (kooph.) uitleg, voorschot ; in
pluizen.
disborso staan, tegoed hebben voor uit e- DISDIAPASON, was bij de Grieken hetgene bij
schoten gel den.
ons dubbeloctaaf heet.
DISCANT, de eerste zangstem. Discantist, sopraDISERT, duidelijk, klaar • ook welsprekend,
no, die de eerste stem zingt.
bespraakt.
DISCEDEREN, afwijken, afstaan.
DISETTE, gebrek, behoeftigheid.
DISCEPTATIE, strijd over eene vraag, die men
DISGRACE, fr., disgratie, ongenade.
onderzoekt • opheldering. Discepteren, strij- DISGUSTEREN, walgen, tegenzijn, afschrikken,
voor den kop stooten, beleedigen. Disgusto,
den, twisters, onderzoeken.
DISCERNEMENT, onderscheiding, oordeeling. Disverdriet, tegenzin, walging.
DISHARMONIE, wangeluid, wanklank, wantoon •
cerneren, onderscheiden.
oneenigheid, tweedragt.
DiscEssIE, deaftogt, het we aan.
DISJECT, disjectus, lat., verworpen, uit elkander
DISCIPEL, een scholier, leerling. Discipline, de
tucht. Disciplineren, in bedwang houden,
gesmeten, verstrooid •; disjectimembra poetae,
kleinegedichten,
van verschillenden aard
aan tucht en ordegewennen.
en zonder zamenhang ; poetische merigeDisconoLus, een Grieksche en Romeinsche
linen.
schijfwerper.
DISJUNCTIE, disjunctio, lat., afzondering, scheiDiscoIDEs, discoideus, schrijfvormig.
ding • disjunctive, onderscheiden, afgezonDISCONTEREN, aftrekken
,,
afrekenen. Disconto
derd, scheidend • disjunctive syllogismus.
aftrek van op eene somma te veel betaalde
scheidende sluitrede, logische positie, van
gelden •; ook het aftrekken van provisiegelden;
zie rabat • ook wisselhandel, wisseldisconto,
twee tegenstrijdige (door het woordje of —
of verbonden) denkbeelden, waar men het
met aftrek van zekereprocenten.
tegendeel van het eene de gevolgtrekking
DISCONVENIENTIE, disconvenance, fr., ongepastmaakt tot het andere. Disjungeren, afzonheid, strijdigheid, verschil. Disconvenieren,
deren, scheiden,
verdeelen.
niet overeenstemmen, van een andergevoeDISJUSTEREN, beleedigen, krenken.
len zij,
n loochenen.
DISLEYS, de stommen in het serail van den
DISCORDANCE, (muz.) verstemming, wanluidendTurkschen keizer.
heid • ook oneenigheid. Discorderen, wan eDISLOCATIE, verstuiking, verzwikking •, ook uitluidgeven, ongelijk luiden •; oneenig zijn.
eenlegging, verdeeling der troepen in de
DiscoaDIA, de godin der tweedragt, eene dochcantonnementen. Disloceren , verzwikken ;
ter van den Erebus en de Nox.
verleggen.
DISCOUREREN, spreken, in gesprek zijn, zich
onderhouden. Discours, gesprek, zamen- DISMEMBRATIE, verminking der leden van het
ligchaam •; ook verdeeling of vervreemding
spraak •; redevoering.
van bij elkander behoorende goederen.
DISCREET, bedachtzaam, bescheiden, voorzigtig,
Dismembreren, verdeelen, in stukken scbeustilzwijgend. Discrete grootheid, eene verren, ontleden.
anderlijke grootheid, die uit onderscheidene

DISQ.

- 124 —

de overeenkomst tusschen tweepersonen, we ens geledene zeeschade. Dispacheur, de persoon, Welke deze overeenkomst
en berekening maakt.
DISPARAAT, van elkander onderscheiden, echter
niet tegenstrijdig, b. v. hout en steen, regtvaardig en geleerd. Dispariteit, ongelijkheid.
verscheidenheid.
DISPARAGIUM, lat., huwelijk van den hoogen
adel met eenenpersoon van minderen rang
uit den kleinen adel, burger- of boerenstand.
DISPAREREN, fr., disparaitre, verdwijnen, onzigtbaar worden.
DISPATRIE, verscheidenheid, ongelijkheid van
gevoelens of zeden.
DISPECEREN, eene, aan verschil onderhevige,
koopmansrekening vereffenen, en aan ieder
partijen zijn geregt aandeel toewjzen.
deri
DISPENDIEUX, fr., duur, dat veelgeld kost,
kostbaar.
DISPENSABEL, dispensable, fr., vergefelijk • geschikt, om vrijgesproken, vrijgesteld to
worden. Dispensatie, verschooning, vrijstelling; vrijstelling van het vasten, in de
roomschkatholijke kerk, ook voor eenig geld.
Dispensatorium, dispensaire, fr., apothekersboek , receptenboek , pharmacopeia ,
volgens hetwelk de geneesmiddelen in de
apotheken moeten worden toebereid. Dispenseren, uitdeelen •; vrijspreken, vrijheid
geven, ontbinden.
DISPERGEREN, verstrooijen. Dispersie, verstrooijing.
DISPERMUS, tweezadig, dat twee zaden heeft.
DISPESCEREN, een rekeningsverschil vereffenen,
en aan de twistendepartijen ieder het zijne
toewijzen.
DISPICIEREN, beschouwen , overwegen , naar
alles omzien.
DISPLICEREN, mishagen.
DISPOIVDEUS, (dichtk.) maat van vier lange lettergrep,
en als onherstelbaar.
DISPONENT, een met volmagt voorziene zaakgelastigde, in afwezendheid van den principaal,
beschikker, beheerder. Disponeren , regelen,gebieden, beschikken. Disponibel, beschikbaar, waarover beschikt kanworden.
Dispositie, inrigting, aanleg, gesteldheid,
wiliekeur, uitdeeling , beschikking , rangschikking •; testament. Dispositief , voorbereidend.
DISPOOST, lat., dispositus, vaardig, welgesteld,
gezond, wet te pas.
DISPROPORTIE, onevenredigheid. Disproportioneren, onregelmatig, onevenredig of ongelijk
maken.
DISPUUT, woordenwisseling, woordenstrijd, verschil. Disputabel, strijdig, betwistbaar. D i
putaillerie , fr., krakeelzucht. Disputatie
ook zamenspraak , voordragt. Disputeren ,
strijden, twisters woorden wisselen.
DISQUIREREN, met moeite onderzoeken, navorDISPACRE,

DIST.

schen, doorgronden. Disquisitie, onderzoek,
navorsching, doorgronding.
DISRECOMMA1NDEREN, iemand slecht aanbevelen.
DISREFORM, slechte of verkeerde verbetering.
DISRENOMMÈE, fr., kwade naam, kwaadgerucht.
DISREPUTATIE, slechte naam, verachting,,
oneer
schande.
DISRESPECT, verachting, minachting.
DISSECATIE, of DISSECTIE, de ontleding, opensnijding, vaneensnijding.Dissequeren,ontleden,
anatomische kunstbewerkingen verrigten.
DISSENTIEREN. anders denken, oneens zijn. Dissensus, dissensie, tweespalt, verschil van
gevoelens, tegengestelde denkwijs. Dissenters, in En eland die van de gebruiken der
engelsche of episcopaalsche kerk afwijken,
resbyterianen, non-conformisten.
P
DISSERTATIE, dissertatio, lat., eeriegeleerde verhandeling • ook dezelfde beteekenis als disputatie. Disserteren, volgens de kunst eerie
geleerde verhandeling voordragen , over
eenig onderwerp redeneren, eene verhandeling doen.
DISSIDENT een afwijker,iemand die anders denkt;
gewone naam, dien men, in Poles , aan de
onroomsche christenengeeft. Dissideren,
adders denken, van eene anderegezindheid
zijn, van de heerschende kerk afwijken. Dissidle, dissidium, lat., twist, oneenigheid.
DISSIMILITUDE, ongelijkheid.
DISSIMULEREN, veinzen, zich vermommen, zijne
ware meening verbergen. Dissimulatie, vermomming, veinzing • dissimulê, fr., gedissimuleerd, geveinsd.
DISSIPATIE, verstrooijing, verkwisting, doorbrenging. .Dissiperen, verstrooijen, verkwisten, doorbrengen.
DISSOCIEREN, scheiden, afzonderen, verdeelen,
van elkander scheiden.
DISSOLUBEL, dissoluble, fr., oplosbaar. Dissolubiliteit, oplosbaarheid. Dissoluut, opgelost,
liederlijk, losbandig. Dissolutie, oplossing,
scheiding, losbandigheid.
DISSOLVENTIA, lat. oplossingsmiddelen. Dissolveren,
oplossen, ontbinden.
DISSONANT, wanluidend. Dissonantie, wanklank,
valsche toon, wangeluid. Dissoneren, valsche
toonen voortbrengen, wangeluid maken.
DISSUADEREN, afraden • dissuasie, afrading.
DISTANTIE, verwijderin,
g
afstand, verheid.
.Distenderen, uitdijen, uitspannen. Distensie,
uitdijing, uitspanning.
DISTELORDE, doorLodewijk XI, hertog van Bourbon, in 1405 gesticht, is weder vervallen ;
ook een door Jacob V. vanSchotland, in het
jaar 1542, gestichte orde, welke 200 jaren
daarna door koning George II. van Engeland
vernieuwd isgeworden.
DISTENTIMENTO(MUZ.), pathetisch, vol nadruk,
nadrukkelijk, wanneer een Loon lang volgehouden en vele lettergrepen ern
onder gevoegd
worden.
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gr., gedicht, hetwelk uit twee re is
bestaat, eenen volledigen zin heeft, en als
een op zich zelfstaand geheel kan beschouwd
worden.
DISTILLEREN, ligchamen, of derzelver deelen,
door vuur tot wasem oplossen, dezelve in
eene koude ruimte verkoelen en verdikken,
en in een ander vat in eene vloeibaregedaante weder opvangen. Zie verder destille-

DISTICHON,

refl.
DISTINCT, onderscheiden,

afgedeeld, duidelijk,
verstaanbaar. Distinctie, onderscheiding,
afzondering, uitmunting, eer, aanzien, eereteeken • een man van distinctie, die door
stand en verdienste eenen voorrang boven
anderen verdient. Distinctief, onderscheidend, uitmuntend, uitstekend. Distingeren,
onderscheiden, uitsteken, met achting bejegenen ; zich distingeren, zichonderscheiden,
uitmunten.
DISTOCIA, het tweemaal bares • ook tweelingsgeboorte. Velen willen daarmede eene moeijelijke geboorte uitdrukken •; maar dan moet
het dystocia heeten.
DISTONEREN, van den re ten toon afwijken, den
toon te hoog of te laag nemen, valsche toonengeven, wangeluid maken.
DISTORQUEREN, omdraaijen, verdraaijen, verwringen, bederven. Distorsie, verwringing,
verdraaijing.
DISTRACTIE, distractio, lat., aftrekking, verstrooijing, onachtzaamheid, vervreemding,
ontneming; de verkoop. Distraheren, verstrooijen , de opmerkzaamheid aftrekken •;
verkoopen, vervreemden •; distract, distrait,
fr., afgetrokken, onachtzaam, verstrooid, in
gedachten verzonken, mijmerend.
DISTRIBUEREN, verdeelen, uitdeelen. Distributeur, fr., distribuant, uitdeeler, verdeeler.
Distributie, de uitdeeling, verdeeling, oplossing van een begrip of denkbeeld (in de
redekunst). Distributief, uit- of toedeelend.
Distributrice, fr., eene uitdeelster, verdeelster.
DISTRICT, omtrek, regtsgebied.
DISTURBATIE, verhindering, beletting, rusty rstoring, dwarsbooming , vernieling, verwoesting. Disturberen, verhinderen. dwarsboomers, storen, vernielen, verwoesten.
DITA, ital., de firma van een huis van negotie.
DITRYRAMBUS, een uit verschillende so rtes van
verzen zamengesteld onregelmatig gedicht,
ter eere van Bacchus. Dithyrambisch, van
verwilderde ongeregelde gemoedsdrift, razend • in de hoogste dichterlijke geestvervoering.
DITO, DETTO, ital., wat reeds gezegd is, het gezegde •; het gelijke.
DITONUS, (muz.) een interval van twee geheele,
groote toonen, in plaats van de zuivere groote
ters.
DITRIGLYPH, (bouwk.) ruimte aan eene dorische
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fries oflijst,waaraan twee driekloven tusschen
twee zuilen aangebragt zijn •; de ruimte van
twee triglyphen, op eenen tusschenpilaar.
DITROCREUS, (dichtk.) een woord van vierlettergrepen, van welke de eerste en derde lang,
en de tweede en vierde kort zij,
n als b, v.
luchtbewoner.
DITTA, ital., in handelzaken, de naam van een
negotiehuis, b. v. mine data draagt den
naam van Stormer en comp.
DITTANACLASIS, een nieuw, door Muller in Weenen (1800) uitgevonden muzijkinstrument.
DIURNAL, diurnaal, het gebedenboek der roomsalegeestelijken, getijdenboek, het
hunne dagelijksche gebeden bevat. Diurnalist, een dagloonschrijver.
DIURETISCR, pisdrijvend.
Thus FIDIUS, een afgod der Sabijnen, dien zij als
een' God van waarheid en trouw, en als een'
wreker van den valschen eed vereerden.
DIVAGATIE, omwijking, afwijking van het hoolddoel. Divageren,
uitwijken • in de retie van
zijn hoofddoel afwijken.
DIVAN, diivan, turksche staatsraad.
DIVAN-BEGUI, de oppertoezigter van eerie regtbank in Perzie, aan wien de Chans en andere
voornamen onderworpen zijn.
DIVANS KIATIBLA.RI, de schrijvers in den Divan.
DIVELLEREN, uit malkander scheuren, vaneen
trekkers.
DIVERGEREN uitspreiden, als de licht- 'of zonnestralen • zich van elkander meer en meer
verwijd'eren. Het tegengestelde is convergeren. Divergentie, uitspreiding, verwijdering
van twee lijnen, welke hoe langer hoe verder
uiteen loo en.
DivERs, diverse, fr., verscheiden, onderscheiden, menigerlei •; diverse goederen, verscheidene goederen. Diversie, diversio, lat., eene
in den oorlog gemaakte onverwachte afwending, door eenen aanval, waarop men de
aandacht des viands tracht te vestigen, om
hem van het hoofdpunt of te trekken, en te
verdeelen • ook afkeering; verstrooijing,
verlustiging • teleurstelling van zeker oogmerk. Diversiteit, verscheidenheid. Diversumquid? lat., wat antlers?
DIVERTEREN, afleiden, afwenden ;vermaken,
verlustigen, den tijd korten. Divertimento,
ital., divertissement, fr., (muz.) een muzijkstuk, of dansstuk, tot verlustiging, een vrolijk tijdkortend tusschenspel •; ook vermaak,
verlustiging. Divertissant, aan en
verlustigend.
DIVIDE UT IMPERES, zaai verdeeldheidonder uwe
vijanden, en gij zult heerschen.
DIVIDENDE, fr., de deelingssom, de winst, welke
wider eengezelschap verdeeld moet worden,
buit • overschot, profijt eener actie of aan
deel in een huis van negotie. Dividendum,
(rekenk.) vvatgedeeld moet worden, het
deeltal. Divideren7
deelen.
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Dam, fr., divinus, lat., goddelijk. Divinatie,
degave der voorzegging, bekwaamheid in
het raden, voorzeggingsgeest. Divine en
raden, vooruitzien, waarzeggen. Divinum
ingenium,
lat. , een uitmuntend verstand.
DIVISARUN, de Latijnsche naam van de vierde
Tetrachorda in het Grieksche toonstelsel. —
Divisarum extenta, de oderde snaar van die
Tetrachorda. Zij is gelijk aan onze eengestreepte d.
DIVISIBEL, divisible, fr. deelbaar. Divisibiliteit,
deelbaarheid. Divisie, deeling, bijzonder in
de rekenkunde ; ook afdeeling, voornamelijk
eene legerafdeeling. Divisor, de deeler in de
rekenkunde, waarmede men het deeltal
divides um deelt of divideert. Divisorium,
een verdeelingswerktuig, de deelingschijf
der uurwerkmakers, deelingsgaffel of klemmer (in boekdrukkerijen).
DIVISOREN, waren in Rome diegenen, welke in
naam van hen, die een ambt wenschten te
bekomen, geld uitdeelden, opdat zij gekozen
zouden worden.
DIVORTIE, divortium,lat., de echtscheiding.
DIVRETICA, pisdrijvende middelen.
DIVULGATIE, divulgatio, lat., divulgation, fr.,
verspreiding, uitbreiding, ruchtbaarmaking.
Divulgeren, verspreiden, ruchtbaar maker',
onder de menschen brengen. Zie spargeren.
DIVULSIE, verscheuring.
Divus, lat., divin, fr., goddelijk, goddelijke
eer waardig, vergood, zalig. Divae memoriae, zaliger gedachtenis.
DIWIT-DAR, die schrijver van den Turkschen
keizer, welke deszelfs schrijftuig in bewaring
heeft, en voor hem depennen vermaakt.
Dm, lat., (aan het slot eener latijnsche redevoering), ik heb gezegd •; dat is mine meening, welke ik des noods teen alle bestrijding kan verdedigen.
DIZAINE,
DIXANE, is bijwevers
eene ruimte
de
van 20 vierkanten op het geteekende en met
linen betrokken papier.
DIZEUGMENON, heette bij de Grieken onder de
vijf tetrachorden de tweed van boven af.
D LA soL, is in het toonstelsel van Guido van
Arezzo de tweegestreepte d.
D LA SOL RE , in de oude solmisatie de eengestreepte d.
D moL, een vanonze 24 klanksoorten, waarin,
om de aan de zachte toonsoort eigenaardige
kleine zesde trap te bekomen, de toon h in
b moet veranderd worden.
DOARIUM. Zie Douarie.
DOBLAS, eene Portugesche gouden munt, omstreeks 8gulden waard.
DOBLON , eene Spaansche gouden munt van
omstreeks 5gulden. Doblon-Fencillo zijn er
van 2, van 4 en van 8 escudos, ter waarde
van omtrent 9 1/2, 19 en 38 gulden.
DOBRA, eene Portugesche gouden munt van
omtrent 40 gulden.

DOK.

eene Partugesehe gouden munt, ter
waarde van omtrent 80gulden.
,
lat., al leerende leert men •;
DOCENDO Discimus
of door iemand te leeren, leert men zelf.
Doceren, leeren, onderwijzen. Docile, leerzaam. Dociliteit, leerzaamheid, eigenschap
om iets lit
g
te vatten.
DOCIMASTICA, het toetsen, of de proef, welke de
mijnwerkers aan kleine stukjes metaal nemen, om het allooi te onderzoeken. De metallurgie oefent in het root uit, wat de
docimastica, in het klein doet.
DOCTOR, lat., een leeraar,geleerde, meester ;
geneesheer. Doctorand, doctorandus, lat.,
die op het punt staat om doctor te worden.
Doctoraat,
de waardigheid of het ambt van
,
lat., doctrine, fr.,
doctor. Doctrina,
leer
geleerdheid, wetenschap. Doctrin,aal, geleerd, wetenschappelijk.
DOCUMENT, bewijs, oorkonde. Documenteren,
bewijzen,
met oorkonden staven.
DODARIUM, lat., tegenmedegift, welke de man
aan zijne vrouw bij geschrifte toelegt, in
vergoeding van het door haar ten huwelijk
aangebragte vermogen.
DoDEcADAcTuum, de twaalvingerige darm.
DODECACHORD, twaalfsnarig.
DODECAtDRUM, een ligchaam, dat in twaalf re elmatige vijfhoeken ingesloten is.
DODECAGONUM, een twaalfhoek.
DODECATEMERION, in het algemeen het twaalfde
deel van eenen cirkel, maar in het bijzonder
het twaalfde deel van den dierenriem.
DONA
een bij de Romeinen gebruikelijke
drank uit velerlei bestanddeelen.
DODRANS, eene lengtemaat, iets minder dan een
voet • ook een gewigt van 9 oncen • eindelijk
9gelijke deelen van een geheel.
DOELPEL, eene Genuesche zilvermunt van omstreeks 4gulden.
DOG, dogge, eng., eene soort van grootehonden
in En geland en Ierland.
DOGALE, een staatskleed derVenitiaansche
edelen.
DOGAND of DOGANDSCRI-BASCH1, degrootvalkenier
van den Turkschen keizer.
DOGBOOT, DOGGERBOOT, een klein vaartuig, bij
de vischvangst op de Doggersbank.
DOGE, de hertog van Venetie, of Genua.
DOGMA, leerpunt, leerstelling, leerstuk, geloofsartikel. Dogmatisch, leerstellig, de geloofsleer, bijzonder de christelijke, betreffende.
Dogmatiek, dogmatica, christelijke geloofsleer, naar het stelsel der oude kerkvaders.
Dogmatiseren, leerstelsels voordragen, be palen, geloofsleer verspreiden.
DoK, scheepstimmerwerf, waar geschikte kommen zij,
n om schepen te kalefateren. Een
droog dok waar het water afgelaten kan
worden, en de kiel van het schip droog kan
vallen, zonder krengen of overhalen. Dokken,
kleine pilaren op eene plint met eene lijst
DOERAON,
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DOMS.

gedekt, waardoor zij eene leuning of galerij DOMESTICATIE, domesticatio, lat., temming van
vormen.
een dier, of verandering van een wild dier
DOK/MASTIE, Dokimastiek, proefkunst, dekunst,
in een huisdier. Domestique, een huisgenoot;•
om metalen in kleine stukken te beproeven,
huisbediende, dienstbode, knecht of meid.
ten einde derzelvergehalte to bepalen.
DOSIVROUW, zoo veel ass kanunnikes of koorDOLABRA, een bij verrekkingen gebruikelijk
vrouw.
bindsel of bandage,
DOMGRAAF, een domheer van het aartsstift to
DOLCAN, Dulkan, Duizain, is eene oude or elKeulen, waarin zich alleen graven en vorstem van 8 of 4 voet, die onder de fluitsoorsten, maargeene personen van lageren adel
ten behoort, en bij welke de pijpe
van
n
bevonden.
boven wider zijn dan onder bij het labium. DOMHEER. Zie Kanunnik.
Men moet dit register niet met die stem DOMICELLI, 'one stiftsheeren, die nog geene
verwisselen , welke men Dulciaan noemt.
zitting of stem in het kapittel hebben.
DOLCE, ital., (muz.) liefelijk. Het dolce farni- DOMICILIEREN, met de woon vestigen. Domiciente, het aangename nietsdoen. De godin
lium, lat., verblijf, huisvesting, woonplaats
•;
Farniente in den leuningstoel die en ledig
domicilium citandi et executandi, vaste
zitten, niets verrigten.
woonplaats, alwaar men zijn beroep oefent.
DOLCHEN, Doelchlein, eeneoude hertogelijk DOMIDUCA, een bijnaam van Juno, waaronder
Lotharingsche zilvermunt , omstreeks het
de bruiden haar vereerden, en um Karen
jaar 1550 gangbaar, had haren naam van
zegen tot overbrenging in het huis van den
den stem el welke eenen it de wolken to
man Baden. Domiducus, een God, die met
voorschijn komenden dolk voorstelde.
het zelfde oogmerk door de bruiden vereerd
DOLCIAAN, Dulciaan, 'ho to blaasinstrument
werd.
onder den naam van Fagot, bekend.
DOMINANT, heerschend, overtreffend. DominanDOLDE, een nit vest bloemen, die zich aan eenen
te, (muz.) de groote kwint ; ook de heergemeenschappelijken stengel bevinden, beschende of hoofdtoon in de kerk- of koraal
staande bloesem.
muzijk. Dominatie, dominatio, lat., beerDOLEA.NTIE, doleances, fr., klagt, beklaging,
schappij, oppermagt.
bezwaar. Dotent, treurig, klagend. Doleren, DOMINE! lat., heer, mijnheer !
klagen, klagten inbrengen. Doleur, droef- DOMINEREN, heerschen, den baas spelen, voorheid.uitkomen, overtreffen. Dominica, (te weten
dies), de dag des Heeren, zondag; dominica
DoumAN, eene soort van turksche kleeding, op
in albis, de eerste zondag, die op paschen
het tooneelgebruikelijk.
volgt. Domino, maskeradekleeding, of mantel.
Douum, een Poolschgewigt van iets meer dan
11 1/4 centenaar • ook eene maat voor natte DOMINICALE, een witte doek, waarmede de
waren, iets meer dan 21 /2 emmer bedragende.
vrouwen uit den ouden tijd, bij het gebruiBij de oude Romeinen en eertijds in Frankken van het avondmaal, het ho
bedekten.
rijk, was het desgelijks eene maat, welker DOMINIKANEN, monniken, naar hunnen stichter,
den heiligen Dominicus, genoemd, werden
inhoudechter verschillend opgegeven wordt.
DOLCEFLUIT, eene soort van verouderde dwarsin 1215 doorpans Honorius III. bevestigd.
Quit; ook draagt dezen naam eene fluitstem
Zij volgden meerendeels de re le van
Augustinus •; echter zijn de hunne strenger
der orgels van liefelijke mensuur.
DOLLAR, eene munt der Amerikaansche stater).
en verbieden hun elk eigendomsbezit, het
vleescheten, en op sommige tijden ook het
DoLmAN, hongaarsch kort, meest met bontspreken. Een hunner voornaamste pligten is
werk bezel., bovenkleed, bij de Huzaren in
gebruik.
de bekeering der ketters, waarvan hunne
DOLLOND, of dollondsche verrekijkers, achroorde ook predikorde heel en de inquisiteurs
nit dezelve genomen worden.
matische verrekijkers, door Dollond uitgevonden.
DOMINOTERIE, heel in Frankrijk de handel in
DOLOROSUS, lat., douloureux, fr., smartelijk,
Turksch of gekleurd papier, alsmede in behangselpapier.
jammerlijk, beklagelijk.
DOLOSE, lat., bedriegelijk. Dolositeit, bedriege- DOMITIANA QUAESTIO, eene eenvoudige of belijkheid. Dolus, bedrog; Bolus bonus, mislagchelijke vraag, die de regtsgeleerden bij
het examen somtijds uit scherts gedaan
leiding, ter bereiking van een goed oogmerk,
Bolus mains, booze, schadelijke misleiding,
wordt.
DOMITIUS, een god der Romeinen, die zij aanarglistigheid.
riepen op dat de pas getrouwde vrouw in
Don, een hoop rond dak, hetwelk doorgaans
haars mans huis rnogt blijven.
eene koepel genoemd wordt •; van daar dom
of domkerk. Zie dom in het-woordenboek.
DOMPROOST, de voornaamste onder de domheeDOMBAK. Zie Tombak.
ren, en over de overigen het gezag hebbende.
DOMEINEN, goederen van den landheer, of van DOMSTIFT, eene domkerk met haar gezamenlijk
toebehooren •; ook zoo veel als dolnkapittel.
het rijk:vorstelijke goederen,landsinkomsten.
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DOMUS COELESTIS, een hemelsch huffs , bij de
Astrologen het twaalfde deel van de vlakte
des hemelbols.
DOMUZ-TSCHOBANLARI, eigenlijk zwijnenhoeder ;
spotnaam der Janitsaren, die bij de Christen
afgezanten de wacht houden.
DON, een heer, vOornaam man (in Portugal en
Sanje).
p
Donna , vrouw, meesteres, een
eernaam der spaansche en portugesche
vrouwen van adel. Prima donna, de eerste
zangeres in de opera.
DONAAT, zoo noemde men de latijnsche spraakkunst, afkomstig van Aellus Donatus, een'
schoolonderwijzer uit de vierde eeuw, welke
vele jaren op de scholen in gebruik gebleven,
maar in de laatste eeuwgeheel vervallen is.
DONANMA, Donalma, openbare feesten, welke
in Turkije tot viering van gelukkige gebeurtenissengegeven worden.
geschenken, welke de Ouden aan
,
DONARTA
hunnegoden la ten te doen.
DONATIVUM, eengeschenk, dat de Roomsche
keizers aan de soldaten, boven derzelver gewane bezoldiging, lieten geven.
DONATRIUS, de begiftigde. Donatio, eene schenking • donatio inter vivos, eene schenking
ander levenden : — ad pias caussas, tot
weldadige stichtingen.
DONATISTEN, aanhangers eener sekte, welke
omtrent de leer dergenade, met de algemeene
leerstellingen verschilt.
DON GRATUIT, fr., donum gratuitum, lat., eene
vrijwillige gift.
DONQUIXOTE
,
eigennaam van den dolenden
ridder van La Mancha; een zeer beroemde
roman van den beroemdsten spaanschen
schrijver, Miguel de Cervantes Saavedra, in
de zestiende eeuw, waarin hi' de toenmalige
ridderschap even zoo zeer, als de zucht naar
ridderromans belagchelijk maakt. Voorts
wordt het ookgebezigd voor eenen zwervenden ridder, voor eenen gelukzoeker.
DoNsoN, een toren of verhevene plaats eener
vesting, waarin men, in geval van nood, de
wijk nam •; ook gevangenis.
DOPLON DE PLATA, eerie Spaansche rekenmunt,
omstreeks 7 gulden waard.
DOPPE, de koperen bus der diamantslijpers,
waarin de steen gevat wordt, die geslepen
moet worden.
DOPPIA, Italiaansche gouden munt, van vijf tot
zesgulden aan waarde.
DOPPIETTA, eene voormalige koninklijk Sardinische gouden munt, bijna van de grootte
eens dukaats, en in Turin 5 lyres doende.
DOPPIO, ital., (muz.) dubbel.
DOPPIOR, eene Keurpaltzische gouden munt,
welke de keurvorst Karel Theodorus in '1748
liet slaan, ter waarde van omtrent 6 gulden.
ORACH, eene Arabische maat van omtrent 31
D
kannen.
fr., goudvisschen.
,
DORADEN

DOUA.

El-dorado.
vergulden •; bij de hoedenmakers,
het uvertrekken van een vilt met fine haren. — Doreren, vergulden •; ook bemantelen • desgelijks het gebak met den doer van
eene ei overstrijken.
DORBAR, de staatsraad in Indie.
RIDEN, de Nerd:den, uit hoofde van hare
DO
moeder Doris.
DORIS, eene dochter van den Oceaan en Thetis,
die met haren broeder Nereus huwde.
Haar naam drukt bij de oude dichters somwijlen de zee uit.
DORISCHE ORDE, in de bouwkunde. Zie zuilenorde.
DORMANT, een geregt, dat bij feestmaaltijden
alleen totpronk op de tafel staat, en gewoonlijk slechts met citroenen en oranjeappelen
versierd is.
DORMEUSE, fr., eene slaap- of nachtkap. Dormitorium, lat., de slaapcel der monniken en
nonnen.
DOROPHAGUS, een die vangeschenken leeft.
DORSUM, derug; in dorso, op den rug, op de
omgekeerde zijde •; fig. op de laatste bladzijde.
DORYPHOREN, de soldaten, die bij de oude Itomeinsche keizers tot lijfwachten dienden.
Dos a DOS, (in de danskunst), rug aan rug. Dos
d'ane, (bouwk.) ezelsrug, een spits toeloopende, in de gothische manier gevormde
boog.
,
Dons
gr., dose , fr., eene op eenmaal in te
nemen hoeveelheidgeneesmiddelen •; ook
zegt men fig.: hi)* heeft eene goede dosis
verwaandheid enz.
DOSONISCH, naar de wijze van Doson, eenen
bijnaam van den Macedonischen koning,
Anti onus • veel beloven en niets nakomen.
DOSSERING, hetzelfde als Talus. Zie dat woord,
DOTATES, lijfeigene boeren, die aan een geestelijk stift geschonken en aan hetzelve dienstpligtig zijn.
DOTA.TIE, dotation, fr. uitzet. Doteren, een
uitzet geven, ten huwelijk medeg even, beg
ifti gen, met zekere inkomsten voorzien.
Dotering, begiftiging.
DOTTORE, een der komische personen op het
Italiaansch tooneel, die de kleeding van een
doctor der akademie te Bologna heeft, een
ondragelijk babbelaar is, en altijd met
spreekwoorden en Latijnsche gezegden
schermt.
DOUANE, het tolhuis, konvooi, de tol. Douaniers,
tolbedienden, oppassers. Douanenlinie, tolgrens.
DOUARIE, fr., douaire, de bezitting eener
weduwe, of hetgeen aan eene weduwe
gemaakt is. -Douariêre, fr., Douairare,
weduwe van eenen voornamen man, koning,
prins, graaf, enz., inzonderheid zulk eene,
die eene douarie bezit.
DORADO. Zie

DORAGE, het
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eene rekenmunt te Algiers,
omtrent 2 1 /2 gulden waard • ook eene zilvermunt te Tunis, ter waarde van jets meer dan
een halvengulden.
DOUBLE HENRY, eene oude Fransche gouden
munt van omtrent 3gulden. — Double
Louis, eene Fransche gouden munt; de oude
gelden 10, de nieuwe 11 gulden. — Double
Tournois, eene oude Fransche koperen munt,
omstreeks een halve cent waardig.
DOUBLETTE, fr., een dubbel stuk, eene dubbele
munt • een dubbelboek • lets dat tweemaal
voorhanden is • twee aaneengeschakelde
edelgesteenten.
DOUBLEREN, verdubbelen, bij het biljartspel,
den bal overhalen teen den tegengestelden
band van het biljart; scheefisterm: omzeilen.
Doublonen, dubbele dukaten •; ook eene gouden munt, in Portugal en Spanje gangbaar,
houdende54 a 35 gulden aan waarde.
Doublure, voering en opslagen (aan soldaten
kleederen).
DOUCEME1NT, fr., zacht, zoetjes, zonder leven
maken. Douceur, zoetigheid, zachtheid • ook
drinkgeld •; geschenk. Douceurs , zoetigheden, vleijerijen.
DOUDOU, eene munt in Oostindie, bijzonder in
de Fransche bezittingen, ter waarde van
omtrent een cent.
DOUILLARD, eene maat te Bordeaux, waarvan
de 4 omtrent 3 van onze schepels uitmaken.
DOURAIN, eene Fransche zilveren munt, omtrent
twee cent waardig.
DOXOLOGIE, gr., lofprijzing, verheerlijking van
God • het slot van het gebed des Heeren.
Doxomanie, roemzucht.
DRIAK, (de omgekeerde en nedergeworpene),
was eene ridderorde, die keizer Sigismundus, nadat Johannes Huss te Kostnitz ver-

DOUBLA, double,

brand wasgeworden, stichtte, maar die
spoedig weder te niet ging.
DRACHMA, zilvermunt bij de oude Grieken. Honderd zulke drachmen maakten eene mine;
ook alsgewigt, een vierde gedeelte van een
food.
in de scheikunde wordt het kwikzilver
alzoogenoemd •; velen gebruiken het ook
voor salpeter.
DRICONES, draken, van doek en lijnwaad gemaakt, welke de Romeinen, alsmede andere
oude en latere volken, in plasts van vanen
bezigden.
DRAG, eene soort van zware eggen.
DRAGEES, confituren, die uit, met suiker overtrokkene, korrels, wortels, schorsen en
kleine vruchten bestaan.
DRAGOMAN, een tolk, aan het Turksche hof • ook
bij de Turksche gezanten en kooplieden.
Dragomannen, vertalen, vertolken.
DRAGONDER, ligte ruiter, welke, naar elan
der omstandigheden, te voet en te paard
client.

DRACO,

KUNSTWIL

DR OL .

eene hoogroode
DRAKENBLOED
,

bars van den
drakenboom, die op de Kanarische eilanden,
aande Kaap de gode
e
hoop en in Oostindie
wast.
DRA.KENHOOFD, hetpunt, alwaar de maan in
haren loop de ecliptica doorsnijdt, wanneer
zij Noorderbreedte bekomt. — Drakenstaart,
hetzeldepunt voor de Zuiderbreedte.
DRAMA, gr., een schouwspel, tooneelspel, eene
middelsoort tusschen treurspel en blijspel,
wel treffend en roerend, maar niet eindigend
als een treurspel. Dramatisch, tooneelkunstig, tooneelmatig, de tooneelkunde betreffend. Dramatiseren tooneelmatig voorstellen , op stellen ,
inkleeden.
DRAMATURGIE, leer of voordragt van de reels
der kunst, om een tooneelspel te maken en
voor te stellen.
DRAP D'ARGENT, zilverlaken; drap d'or,goudlaken;
drap de dames, vrouwenlaken, ligt, fijn,
halflaken.
DRAPERIE, alles wat tot bekleedsel van eene
figuur, van een huis, van huisraad, enz.
behoort; ook eene lakenfabrijk; lakenhandel.
Draperen, bekleeden; de kleeding in schilderijen nabootsen.
DRASTISCH, sterk, krachtig werkend, aangrijpend, (van geneesmiddelen).
DRAWBACK eene tol van teruggaaf, die in
Eli geland aan de kooplieden en fabrikanten,
en door deze aan de vreemden in de facturen
op verscheidene waren (katoen enz.) goed
gedaan wordt.
DREG, zie dit woord in het woordenboek.
DREIJER, eene kleine munt, waarvan de 4 eenen
stuiver uitmaken • ook, op eenige plaatsen,
de leen- ofgeregtsdiensten.
DRESSEREN, afregten, tot het werk bekwaam
makenbijzonder honden en paarden); het
haar opmaken.
DRIEBAND, ruw en ongehekeld vlas, hetwelk
met drie banden zamengebonden uit Riga
komt.
DRIEDEKKER, een oorlogschip van den eersten
rang, met drie dekken en drie la en geschut;
spotswijze, een grof, sterk en stout handelend mensch.

eerie boor, welke, door middel van
eene koord en eene klos, grootere kracht en
eene snelle cirkelvormige beweging bekomt.

DRILBOOR,

zie dit woord in het woordenboek.
zie A drittura.
DROEMT, eene koornmaat in Stettin, omtrent 4
scliepels groot.
DROES, DROMMEL, verzachtingswoordje voor
duivel.
DROES, zekere ziekte derpaarden.
DROGUET, eene soort vangewevene stoffen, uit
wol en linnengemaakt.
DROIT D' AUBAINE, zie Albinagii jus.

DRILLEN,

DRITTURA,

DROITURE,

fr., opregtheid, redelijkheid.

DROLERIE,

snakerij, koddigheid.
17

DU.

eene soort van kameel met twee
bulten op den rug; de andere met eenen butt
wordt enkel kameelgenoemd.
DROOGERIJ, droogerijen, gedroogde kruiden,
planten, en andere tot geneesmiddelen dienende drooge waren. Droogist, fr., droguiste,
een koopman in droogerijen.
ax pikpleister.
DROPACISMUS, drop,
DROSCHKE, een Russisch rijtuig, hetwelk uit
eene bank en 4 raders bestaat.
DROSOMETER, dauwmeter, een werktuig om de
hoeveelheid van dauw, die gevallen is, te
meten.
BROST, een overheidspersoon in eenige streken
van het noordelijk Duitschland, die over een
landsdistriktgesteld is. Bestaat zijn gebied
uit meer dan een distrikt, zoo heet hi' landdrost. Ook in de Nederlanden had men,
onder de regering van Lodewijk Napoleon,
landdrosten, die daarna door prefecten vervangen en eindelijk door de tegenwoordige
gouverneurs der provincien opgevolgd
werden.
DRUD, DRUDE, heksenrneester, heks, spook.
DRUIDEN, druides, lat., priesters, leeraars,
arisen, regters en toovenaars der oude Celten
en Galliers.
DRUKKINGSPOMP, eenepomp, die niet, zoo als de
gewone, door zuigers, maar door drukking
werkt.
DRYADEN, boschnimfen.
door de Turksche keizers
DSCHAMI, de root door
en keizerinnengebouwde tempels.
DSCHANDALA-RISCHA , eigenlijk de verachtelijken, onreinen ; de geringste kaste der Hindoes, waartoe behooren : de visschers,
waterdragers, vilders, barbiers, geneesheeren, bedelmonniken ,
pottebakkers en slaves.
DSCHELEBKACHAN, eene staatsbelasting der Turken, welke eertijds daarin bestond, dat zij,
wanneer de sultan reisde, of het leer zich
in het veld be yond, levensmiddelen en andere noodwendigheden achteraan moesten
voeren. Under Soliman I. werd zij echter in
geld veranderd.
DSCHELLAT-ODASSI, het verblijf der geregtsdienaars en beulsknechten in het serail.
DSCHERRAH, de opperste wondheeler bij het
Turksche leer,
maar die slechts met den
g
sultan te velde trekt.
DSCHJEBEHDSCHJY, was eertijds bij de Turken een
klein korps, dat uit wapensmeden en ge-weermakers bestond ; thans is het echter een
korps zware ruiterij van 18 tot 30,000 man,
en even zoo als de spahis gewapend.
DSCHIHERDSCHIS, Albaniers, die in Konstantinoel levers verkoopen, waarmede de vromen
P
onder de Turken de rondloopende katten
voeren.
DSCHIRI, bij de Turken eene werpspies, welke
een hunner voornaamste wapens is.
Du, eene Chiuesche graanmaat,100handen vol.
DROMEDARIS,

DUIK.
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het tweetal, tweevoud, (in de Grieksche
taal- en spraakkunst), wanneer van twee gelike din en gesproken wordt.
DUALIST, diegene, welke aan eenige uitverkorenen de zaligheid, aan de overigen de eeuwige
verdoemenis toekent • ook in de zuivere
zielkunde, diegene, welke de mogelijke zekerheid van voorwerpen, door de uitwendige
zinnen waargenomen wordende, beweert;
alzoo er, deze stelregel als waarheid aan enomen zijnde, tweederlei in derzelver eigenschappen verschillende wezens erkennende
en erkende, bestaan. Deze stelregel zelf heet
DUALIS,

dualismus.

personen,
die voor den Turkschen
keizer bidden.
DUBIA, bij de Romeinen een bijnaam van
Fm-tuna.
DUBITATIE, dubitatio, lat., dubitation, fr., twijfeling. Dubiteren, twijfelen.Dubieus, twijfelachtig. In dubio, in twijfel. Dubium, twijfel.
DUCTIEL, ductil, ductilis, lat., rekbaar, lenig.
Ductiliteit, rekbaarheid (van metalen).
Duc, fr., hertog. Duchesse, hertogin.
DUCADO DI CAMPIO, eene Spaansche rekenmunt
in Navarra, omtrent 25 stuivers waard.
—DucadoeNvr,
eene rekenmunt in
Navarra, omtrent 30 stuivers waard. —
Ducado de Plata en de Vellon, isgelijk aan
de ducado di Campio.
DUCANUS, eene kleine tinnen of koperen munt
in Bombay.
DUCATLLLO, eene zilveren munt, omtrent 5
stuivers waard.
DUDU, eene kleine munt, op de kust van Coromandel • bijna 1 cent waard.
DUEDU, eene vrucht, tergrootte eener peer, in
lndiegroeijende, en, geroosterd, in plaats
van broodgegeten wordende, waarmede zij
ook in smaak veel overeenkomt.
DUEGNA, sp., eene bejaarde vrouw, wie het
opzigt over eene jonge juffer toevertrouwd
is •eene oude knorrige gouvernante •; kuischheidbewaakster.
DUEL, fr., een tweegevecht.Dueilant, of duellist,
hij, die een tweegevecht aangaat. Duelleren,
een tweegevecht aan aan vechten.
DUEKLA, eengewigt der Grieken en Romeinen,
hetwelk het derde deel van eene once bedraagt.
DUELLE, een Fransch apothekersgewigt, waarvan er 3 eerie once uitmaken.
DUERIYE, bij het boekdrukken, eene katern,
waarbij twee vellen in elkander gestoken en
beide met eene en dezelfde letter van
het alphabet geteekend worden. Vergelijk
,
DUASCHI

Trierne.
duetto, duo, een dubbel- of tweegezang ;

DUET,

dubbel- of tweespel; muzijk met twee speeltuigen aria van twee stemmen.
DUIKER, eene onderaardsche kleine waterleiding,
welke dwars door eene andere henen
•;

DUOD.

— 131 —

geleid wordt, zonder dat zij zich met elkander
vermengen.
DUINEN, de zandheuvels langs de zeekusten,
door de natuur zelve opgeworpen, om bet
overstroomen der zee te beletten.
DUINS, oord langs de oostkust van het graafschap
Kent,
in En eland en de Hollandsche en
Vlaamsche kusten desgelijks.
DUITSCHE ORDE, eene geestelijke ridderorde, die
ook Marianeorde of orde der broeders van
het Duitsche huis Onzer Lieve Vrouw van
Jeruzalem heet, werd in het jaar 1191 in esteld, zijnde daarvan de voornaamste gelofte.
oorlog teen de ongeloovigen.
DUKDALF, eenpaal in het water, waaraan men
schepen vastlegt.
DULCIFICATIE, dulcificatio, lat. (geneesk.) verzoeting. Dulcificeren, verzoeten, zoet maken.
DULCINEA, een zoetertje, liefje, beminde • de
naam dergeliefde van Don Quichot.
DULIA, gr., beteekent jets slaafsch. In de roomsche kerk beet de vereering der heiligen
Dulia • tie vereering der heilige maagd
Hyper-dulia, en de vereering van God
Latria.

bete
op vele plaatsen in Duitschland de
jaarmarkt, hetwelk gedeeltelijk daaruit ontstaan is, dat kooplieden en kramers de
zamenvloeijing van menschen, bij de kerken,
welke de Paus met Indulten of aflaten voorzien had, ten nutte maakten, om hunne
waren uit te venten.
DULZE FLUIT eene fluit, welke zachter klinkt
dan de bokspijp en waarschijnlijk hetzelfde
is als dulciaan.
Dux SPIRO, SPERO, zoo lang ik adem, heb ik nog
hoop van te le en •; zoo lang er leven is, is er
hoop.
DUNALMA, een feest, dat door de Turken, bij
gelukkige staatsgebeurtenissen, 7 dagen lang
met velerhande vermakelijkheden gevierd
worth.
DUNDARS
,
heet bije d Turken de achterhoede
van een leger, hetwelk de vlugtende gelederen weder teen de vijanden terug moet
driven.
DU1NG, een Persischgewigt, 4 rein zwaar •; ook
eene kleine Persische zilvermunt, omtrent
een halven stuiver waard.
DUNSIADE, een Satyrisch heldendicht van Pope.
DUODECIMAAL, twaalfdeelig, twaalftallig.
DUODECIMOLE(muz.), eene tremalant-figuur van
12 noten, welke maar zoo veel als achtgelden.
DUODECAGONUN, duodekagoon, een twaalfhoek,
in de meetkunde.
DUODECIMO, zeker klein formaat vangedrukte
bladen, anders in 12°.
DUODENUM, hetzelfde als dodecadactilum.
DUODI, volgens den franschrepublikeinschen
almanak, de tweede dag in de week.
el waarin slechts twee
DUODRAMA, tooneelsp,
personen optrede.
n

DULT,

RYAS.

fr., een bedrogene ; hi' die zich voor
den gek laat houden. Duperen, bedriegen,
voor dengek houden, misleiden.
DUPE-HEBREN, heeten in Hamburg de beide 'onshe senatoren, welke het bijzonder opzigt
over de havens en kanalen hebben.
DUPLIEC, dupliek, (regtsgel.) een beantwoorins- of verweerschrift. Dupliceren, tweede
d
antwoordgeven, op de repliek antwoorden.
Duplicatie, verdubbeling. Duplicatum, duplicaat, een dubbelgeschrift; het tweede
stuk, wanneer er reeds een bestaat. Dupleren, verdubbelen. Du lam het dubbel, nog
eenmaal zoo veel • in du to dubbei.
DuPorimus
eene kleine Romeinsche munt, ter
,
waarde van omtrent eenen halven stuiver.
Spottenderwijze wordt ook een aankomend
student zoogenoemd.
DUR, (muz.) duur, de harde toon.
DURABEL, durable, fr., duurzaam.
DURA MATER, lat., (ontleedk.) de harde hersenhuid onder de hersenpan.
DURANTE, gedurende, b, v. durante lite, of
hangende het regtsgeding • durante vita,
gedurende het !even.
DURE SET, in de schilderkunst, wanneer de
voorwerpen zeer sterk gemarqueerd of aangewezen zijn.
DtRETE, fr., hardheid •; in de muzijk, is het
gelijk van beteekenis met dissonance.
DUSAK, tusak, tesak, thiesak, een kort, breed
en eenigzins gekromd zwaard, dat in plaats
van het hecht eene greep aan de kling of
eene oorvormige opening als handvatsel
heft. Het was eertijds een zwaard der
vechters.
DUSIA.NEN, fabelachtige wezens bij de nude
Galliers, die met de Faunen en Saters der
Romeinen overeenkwamen.
DUTCHEIV, eene rekenmunt, welke in Bremen 1
grosche 6 pfenn., te Koningsberg 9 pf. en
te Dantzig 7 pfenn. geldt.
Duumvo, lat., tweeman. Duumviraat, tweemanschap.
Dwo, DWOOG, eene vette kleinachtige aarde,
welke niet met steenen vermengd, maar,
gedroogd zijnde, zeer vast is.
DWORIANI, russische edellieden.
DYADIEK, verdeeling der getallen in klassen,
van tweevoudig opklimmende collective eenheden, enwaarvan elke klasse er twee bevat;
zoodat
twee een bed en van eene klasse eene
eenheid van de naast hoogere be ales, Voor
praktische berekeningen dient de dyadische
vorm niet • maar hij verligt het inzigt in de
theorie der zamenstelling en ontbinding der
getallen.
van twee bestuurders.
DYARCHIE, gr. , re er
DYASYRMUS, (redek.) bovenmatige verheffing
van eene geringe en belagchelijke zaak, om
daaruit, schertsender wijze, jets groots te
maken, b. v. wanneer men eene voordragt,
DUPE,

DYSD.
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DZIM.

die men niet beantwoorden kan of wil, be- DYSECRISIS, gebrekkige of moeijelijk volgende
afscheiding der zoogenaamde kritische stoflagchelijk maakt.
DYAT, de tweeheid.
fen.
DYSECOEA, het moeijelijk hooren, hardhoorendDYNAMICA, gr., leer der werkende krachten.
heid, doofheid.
Dynamiologie, (geneesk.) de heelkrachtsleer,
kennis van de kracht der geneesmiddelen. DYSERETHISIA, geringe prikkelbaarheid • ook
iekelijke prikkelbaarheid.
Dynamisch, wat de leer der krachten aanz
gaat, krachtig werkend. Dynamisten, die DYSGALACTIA, ziekelijke melkbereiding.
wijsgeeren, welke alle levensverschijnsels, DYSGUESIA, ziekelijke smaak.
uit eigene inwendige kracht (levensprincipe) DYS1DRIA, ziekelijk zweet.
afleiden. Dynamometer, de kracht- of krach- DYS1S, is bij de Astrologen het zevende hemelsche huis, waaruit zij van huwelijken, levers
tenmeter. Dynamometrie, de krachtmeting.
dood, koophandel en vijandschap le en te
DYNAST, gr., een magthebber, regeerder, heervoorzeggen.
scher. Dynastie, eerie rij van regerende
vorsten uit eene en dezelfde familie • het DYSLALIA, moeijelijk spreken.
DYSMASTESIS, moeijelijk kaauwen.
regerende huis.
YPTISCH, dyptische registers, registers der
Thrsmvalk, moeijelijke maandelijksche zuiveD
ring.
consuls en andere magistraatspersonen bij
de ouden ook van de bisschoppen bij de DYSMNESIA, zwakheid vangeheugen.
DYSODES, alles wat stinkt of slecht ruikt.
oude christelijke kerken.
DYSOPSIA, gebrekkig gezigt.
DYSAEMIA, ziekelijke gesteldheid van het bloed.
DYSORtXIE, verzwakte of bedorven eetlust.
DYSAESTHESIE, eengebrek der zintuigen, dat
zoo veel als zwaargevoelen of gewaarworden DYSOSPHRASIA, ziekelijke toestand van het reukre zwakheid van hetzelve.
en bijzonde
vermog,
beteekent. — Dysaestheria, ziekelijke toeDYSOSTOSIS, beenziekte • 'ulster : moeijelijke
stand van een of meer zintuigen.
beenvorming, b. v., bij Rhachitis.
DYSBLEUNIA, ziekelijke slijmvorming.
DYSPATHIE, onlijdzaamheid, ongeduld der
DYSCATABROS1S, bet moeijelijke of bezwaarlijke
zieken.
slikken.
DYSPECRIA, de hardhoorigheid.
DYSCHEZIA, moeijelijke en pijtilijke stoelgang.
DYSPEPSIE, gr., moeijelijke spijsvertering.
DYSCHOLIA, slechtegesteldheid der gal of afzonDYSPEPSODYMIA, maagkramp , dyspepsie of
dering van de zelve, enz.
slechte spijsvertering met maagpijn.
DYSCHROEA, slechte huidkleur.
DYSPHAGIE, gr., het moeijelijke slikken.
DYSCHYLIA, ziekelijke gesteldheid van de chyl.
DYSPHONIE, een ligchamelijk gebrek, dat in eene
DYSCHYMIA, ziekelijke gesteldheid van de chymus
zware stem bestaat.
of maagbrij, maar tevens van de organieke
DYSPIONIA, ziekelijke gesteldheid van het vet.
sapper] in het algemeen.
DYSPNOEA, engborstigheid, zware ademhaling,
DYSCINESIA, be perking van het bewegingsveraamborstigheid.
mogen, bijzonder uit hoofde van rhumatische typhose en dergelijke ongesteldheid der DYSPOTISMUS, moeijelijk drinken.
DYSSENTERIE, de roode loop.
spieren.
DYSSIALIA, ziekelijke speekselbereiding.
DYSCOELIA, een eigen geworden lijden van het
onderlijf, zoo als hypochondrieke verstop- DYSSPERMASIE, Dysspermatismus, moeijelijke
zaadlozing. — Dysspermia, zaadziekte,
pingen, apepsien, verslijmingen der darmen,
moeijelijke bereiding van hetzelve.
enz.
DYSTHELASIA, moeijelijk zuigen.
DYSCOLUS, iemand, die van een algemeen beerschende meening afgaat • een zonderlinge. DYSTHERAPEUTA, ziekten, welke zeer moeijelijk
tegenezen zijn.
DYSCOPRIA, slechte toestand van den darmafDYSTHYMIE, gemoedszwakheid, gemoedsziekte.
gang.
DYSTOCHIE, eene moeijelijke geboorte. — DysDYSCRASIE, dyskrasie, gr., (geneeskunde) de
tocologia, leer van het moeijelijk verlossen.
slechte vermenging der vochten, zwaar- of
DYSTONIA, ziekelijke spankracht, wanstemming
dikbloedigheid.
van den toon.
DYSCRITICUS, zich (door behoorlijke crisis)
DYSURIE, gr., moeijelijke, waterlozing.
moeijelijk doende kennen of bepalende.
Dunn, eigenlijk schatpligtigen, bij de Turken
DYSDYNAMIA, van den reel afwijkende hoedaalle cijnsbare Christelijke onderdanen.
nigheid des levensvermogens.

E beteekent in de muzijk de derde klanktoon
van de tegenwoordige diatonische klankladder, en maakt van e, wier int
erval als het
eerstegeldt, de groote terts uit. Op de Fransche munten toont het de muntstad Tours,
en op de Pruissische Koningsberg aan. In
de scheikunde beteekent het oplossing.
E, of EG. ergo, derhalve, dus, gevolgelijk.
E, als petal op oude Rom 'n
opschriften
beteekent 250.
E. c., exempli causa, of E. G., exempli gratia,
bij voorbeeld.
ETC. et cetera, en zoo voorts.
Exc. excellentie.
EXOD. Exodus, de uittogt, het tweede boek van
Mozes.
EXTR. extractus, lat., extract, uittreksel , aftreksel.
EACUS, een vande drie regters der hel, zoon
van Jupiter en Egine.
EAGLE, en eene
eene gouden must in de Vereenigde Staten van Noordamerika, ter grootte
van eenengulden. Op de eene zijde heeft zij
eene vrijheidsmaagd, op de andere eenen
arena (Eagle) met uitgespreide vleugelen.
Zij doet 10 dollars en heeft ook de onderdeelen halve en kwart eagles.
EARL, eng., een Engelsche graaf.
EASTNE, of Ostne, eene godin der oude Duitschers, voornamelijk der Saksers. Haar feest
viel in April voor, welke maand daarvan
Eastgenoemd werd.
EAU, fr., water. Eau d'arquebusade, zie arguebusade. Eau de Colog,
ne Keulsch water.
Eau de mille tleurs, duizendbloemenwater.
EBAUCHE, eerste ontwerp eener zaak.
EBENIST, een schrijnwerker, die fijn en opgeled werk vervaardigt.
EBLOUISSEREN, verblinden, misleiden, overbluffen.

fr., schudding, davering ; onmoediging. Ebranleren, schudden, daveren;
ontmoedigen.
EBRAEER, EBRER, eene Deensche zilvermunt, ids
meer dan 12 stuivers waard.

EBRANLENENT,

een sterke trek, dien de ruiter het
paard met den teugel geeft, als het niet wenden wil.
EBULLITIE, opkoking, opborreling, opbruisching,
(geneesk.) uitslag.
ECACHE, eengebit voor paarden, hetwelk meer
langwerpig rond is dan het holle mondstuk.
ECARLAAT, scharlaken, scharlakenkleur, scharlakenrood.
ECARTEREN, ecarter, fr., verwijderen, ter zijde
stellen, verstrooijen • uitweiden, van de
hoofdzaakafwijken ; (in het kaartspel) de
kaarten afnemen.
ECBOLE, (lat. Projectio) een verplaatsingsteeken
in deoude Grieksche muzijk, het den
loon 5 /4 toon verhoogde.
EcEoucA,
vruchtafdrijvende middelen.
ECBRASMA, een wilde, onregelmatige, bijzonder
plotselijk ontstaande uitslag, zoo als, b. v.,
die aan den mond ingastrische koortsen.
ECCATARTICA, zuiverende en zweetbevorderende
middelen.
ECCE HOMO, lat., zie den mensch • een beeld of
schilderij van den lijdenden Christus (van
wien Pilatus die woorden bezigde).
ECCESMA, vurige blares •; kleine uitslag, welke
plotseling en meerendeels bij zeer warm
weder ontstaat.
ECHIRIA, degodin van den stilstand.
ECCHYLOMA, zoo veel als extract.
ECCHYNO.MA, uitgieting, bijzonder van bloed in
het celweefsel. Ecehymosis, elcchymose
eigenlijk beteekent ecchymosis de uitgieting,
als voorgang, et ch moms daarentegen de
uitgegotene massa. Ecchysis, hetzelfde als
EBRILLADE,

extravasatio.
ECCHYNIOSIS
,
opbruisching

des bloeds.
de kerk. Ecclesiarcha, een kerkvoogd, kerkvoorstander, kerkbeheerscher.
Ecclesiastes, naam van het bijbelsche book,
deprediker van Salomo. Ecclesiasticus, een
geestelijke •; het boek van Jezus Sirach. Ecclesiastisch, kerkelijk, geestelijk.
Eccusis, verrekking of nitwijking van een
been nit deszelfs natuurlijke plaats.
ECCLESIA, lat.,

ECHI.
ECCOPE, ulisnijding
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van een vleeschachtig deel ;
ook een loodregte houw of schrap in den
hersenschedel.
ECCOPEUS, een werktuig tot het uitsnijden of
uitbeitelen, een beitel.
ECCOPROTICUM, eene axeermiddel.
ECCORTHATICUM, een middel teen de verstopof tot opening der zweetgaten.
A
ECCRINOLOGIE, fr.,
(geneesk.) de leer van de
uitwerpselen des menschelijken ligchaams.
ECCRYSIS, gr., (geneesk.) de uitdrijving of afscheiding der ziektestof (bijzonder door
zweet enpis).
ECHAFAUT, fr., schavot, strafplaats.
ECHAFAUDAGE, een toestel, lien men, bij het
versterken eener met muren ornringde stad,
die slechts korten tijd verdedigd moet worden, achter den muur aanbreng,
t opdat de
troepen er zouden kunnen op gaan en over
den muur been vuren.
ECHANCRADE, de we rondom de traversen, in
den bedekten we g aan de veldborstwering.
ECHANGE, fr., ruil, ruiling, ruilhandel, wissel;
uitwisseling, b. v. der krijgsgevangenen.
Echangeren, ruilen, wisselen • uitwisselen.
ECHANTILLON, fr., een staal, monster, proef.
ECHAPPADE, echappatoire, fr., uitvlugt, kale
verontschuldiging. Echappement, het ontwijken, uitrukken •; het stijg- of haakrad
(in zakuurwerken). Echapperen, on tsnappen,
ontloopen, door aan ontvlugten.
ECHAPPE, eenpaard, dat van twee onderscheidene rassen afstamt • ook eenpas in het
dansen, waarbij de voeten, gedurende de
voorwaartsche beweging uit de eerste positie
in de tweede of vierde treden.
ECHARPE, scherp, sjerp, breede band om het
lijf.
ECHAUFFANT, fr., verhittend. Echaufferen, verhitten.
ECHEA.NCE, fr. vervaltijd (van eenen wissel).
ECHEC, Pers., eigenlijk roof, of roover • schaak,
in het schaakspel ; ook ongeluk, schade,
nadeel, verlies • en echec houden krijgsk.)
in bedwang houden, een korps troepen zoo
bezig houden, dat hetzelve de armee niet te
huff p komen kan.
ECHEL, een bloedzuiger.
ECHELLE, fr., de ladder, gal g; ook een vlakke
trap, die zeer steil is; voorts : handel- of
stapelplaats in Azie, aan de Middellandsche
zee; tevens in de bouwkunst de schaal of
verkleinde maatstaf; eindelijk de klankladder.
ECHELON , fr., een laddersport •; fig. (krijgsk.)
als met sporten in verscheiden
en echelon
,
divisien achter elkander.
ECHEMYTIE, gr., de kunst van te hooren en te
zwijgen.
ECHIDNA, gedrocht, half vrouw en half slang,
moeder van Cerberus, de Lernische slang,
de Chimera en den Nemeischen leeuw.
ECHINIET, gr., een egelsteen, een paddesteen.

ECHIQUIER, fr.,

ECON.

schaakbord. En echiquier, is de
n
schaakbordvormige stelling der troepe,
wanneer de achterste afdeelingen op de tusschenruimten der voorste sluiten. Zij wordt
gewoonlijk bij terugtogten gebezigd.
ECHO, de weerkaatsing, na- of weergalm, weerklank. Echometrie, de weergalmsmeting.
ECLAIRAGE, verlichting, b. v., eener stad door
lantarens. Eclaireren, verlichten, ophelderen, onderzoeken, of een weg, bosch, enz.
niet door vijanden bezel is. Eclaireurs,
manschappen, die van het hoofdkorps afgezonderd worden, om zulks te doen.
ECLAIRCISSEMENT, fr., verlichting, inlichting,
teregtwijzing. Eclaircisseren, verlichten,
teregtwijzen.
ECLAMPSIA, krampen
,
stuff en der kinderen.
Eclampsie, kramppijn, het stuff en krijgen.
ECLAT, fr., glans, geruisch, opzien, ruchtbaarheid. Eclatant, glinsterend, schitterend,
uitstekend, openbaar,
opzien barend. Ecla-teren, ruchtbaarworden, uitbreken, uitkomen.
ECLECTICUS, een uitkiezer, onderzoeker • hij,
die totgeene bijzondere sekte van wijsgeeren ofgodgeleerden behoort, maar nit alles
het beste en waarschijnlijkste kiest.
ECLEPISIS, het afschilferen, losgaan der schilfers
(desquamatio), bijzonder aan de oppervlakte
der beenderen in wonders en verzweringen.
ECUPS, gr., verduistering, verdonkering (van
een gesternte). Eclipseren, verdonkeren,
verduisteren ; verdwijnen, zich we makers
wegsluipen.
ECLIPTICA, de zonneweg, de dierenriem ; baan,
waarin de zons- en maansverduisteringen
voorvallen.
ECLOGE, gr., ecloga, herderszang, veldlied
eene uitgekipte, uitgelezene verzameling van
stukken ofgedichten.
ECLYSIS, onmagt, verdwijning der krachten ;
ook het aankomen van eenen dunnen stoelgang na verstopping, bijzonder in koortsen •;
eigenlijk oplossing. In de muzijk was het
bij de Grieken een verplaatsingteeken, waardoor de toon 3 /4 toon verlaagd werd.
ECOLE MILITAIRE, fr., de krijgsschool; kweekschool orn 'one lieden tot den krijgsstand
op te leiden. ;tole primaire, la ere school
waarop de ecole secondaire v olt.
ECOLE NORMA.LE, school voor het hooger onderrigt, dat op het primair of lager onderwijs
volgt, en waarin men zijne studies voleindt.
ECONOMIE, fr., (voorheen schreef men oeconomie) huishoudelijkheid, huishoudkunde.
Econome, economist, iemand, die een goed
bestuur over het huishouden heeft, ook een
huishoudkunde e. Economisch, dat tot de
huishoudkunde behoort, ook het een met
overleg en zuinigheid bectuurd wordt : de
economische tak, de huishoudkunde maatschappij, eene der oudste genootschappen in
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zilvermunt. Een ecu d'or, zooveel als Louis
Nederland. Economiseren, met economie,
d'or. Een ecu neuf, Fransche zilvermunt,
of met overleg en zuinigheid besturen.
ter waarde van 6 francs. Een ecupatagon,
ECORCREREN, villen, (boomers ) van de schors
eene Geneefsche rekenmunt, omtrent 32
ontblooten. Ecorche, in de schilderkunst, de
stuivers waard.
afbeelding van een mensch zonder huid,
ECUMEUR, een vrijbuiter, zeeschuimer. Ecumeur
waaraan men de spieren ziet.
de marmite, een tafelschuimer.
ECOSSAISE, een schotsche dans.
ECURIE, depaardenstal •; ook de paarden en
ECOUTE, fr., eigenlijk luisterhoek, in kloosters,
bedienden van eerie stoeterij • eindelijk de
spreektralie •; (krijgsk.) een gehoorgang.
woning, welke de berijders, bedienden,
•
E COTYPE, fr., eigenlijk, hoor ! een wandelstokje,
enz.
daarbij hebben.
antlers badine.
,
EDDA
verzameling van overoude Uslandsche
ECPHRATICUM, een verdeelend en openend heelkundig middel.
en Noorweegsche gedichten, lied en
ECPHYSIS, het voorste deel des beens, uitwas •
gezangen, behelzende de afkomst en helden(laden der koningen, alsmede eenige natuurook de twaallvingerdarm.
ECPIESMA, uitgedrukt sap, ook wat na het nit-,
kundige onderwerpen, op eerie bedekte wijze
behandeld.
drukken achterblijft • eene breuk in de herEDEN, hetparadijs.
senpan.
EDREMITEN, MohammedaanschepredikmonniECPLEXIS, verstijving, verdooving, wanneer zieken, die gedeeltelijk in kloosters, doch meeken met opene oogen gevoelloos en werkeloos
liggen.
rendeels in de woestijnen leven.
E DIAMETRO, lat., middellijnig, diametraal, regt
ECPINEUMATOESIS, Ecpnoe, hetzelfde als exspig
ratio.
teen
elkander over.
EDICT, edictum, lat., een(vorstelijk) bevel,
ECPTOMA, uitvalling of uitwijking der beenderen
openbaar bevel, aanslag, eene landsverordeofgewrichten zonder breuk.
ning Edictale citatie, geregtelijke dagvaarECPTOSIS, verrekking, uitvalling.
ding.
ECPYCTICA, verdikkendegeneesmiddelen.
EDITIE
,
uitgave, druk van een bock,
ECRASE, eenpas in het dansen, waarin de
beenen zoo ver mogelijk van elkander ver- EfluevrrE, opvoeding. Educeren, opvoeden.
EDUCTUM, lets dat door uittrekking eener zaak
wijde
rd worden.
ontstaat • het uittreksel, uitgetrokkene. Het
ECRASEREN, ver letter verbrijzelen, vernietigen.
wordt in zeker opzigt teen het voortbrengECRITOIRE, schrijftuig, waarin alles, wat tot het
sel overgesteld.
schrijven noodig is, zich bevindt.
E CRIVAILLEUR fr., een veelschrijver, knoeijer, EDULCORATIE, verzoeting door herhaald wasschen. Edulcoreren, door het herhaaldbroodschrijver.
schen verzoeten.
ECRYTHMUS, een onregelmatige pols, waarvan
de slag met een' enkelen levenstijd over- EDULICA, EDULIA, eene godin der Romeinen, die
over het eten der kinderen het opg
eenkom t.
zit had.
EFFACEREN, uitwisschen, verdelgen.
ECSTASE, extasi, extasis, gr., opgetogenheid,
verrukking. En extase, in verrukking, op- EFFADEREN, doen ontstellen, overbluffen, buiten
zich zelven brengen. Geeffareerd, ontsteld,
getogen. Geecstaceerd, verrukt.
verbluft.
ECTASIS, uitspanning der huid.
EFFECT, werking, uitwerksel, gevolg. Effecten,
ECTHIMMA, eengezwel, dat door hevig drukken
werkingen, zaken, goederen, vermogen
aan de oppervlakte der huid ontstaau is.
landsobligatien. Effectief, effective, effectiECTHYMOSIS, beweging van het bloed, bij het
vement, fr., werkelijk, wezenlijk, in der
ondervinden van vreugde.
daad. Efrectueren, bewerken, uitrigten,
ECTOPIE, uitwijking, verwrikking van vaste
bewerkstelligen, tot stand brengen.
(feelers nit hunne natuurlijke plaats.
EFFEMINATIE, verwijving, bevreesdheid. EffemiECTROPION, verdraaijing van het benedenste
neren,
verwijv
en, tot eene vrouw maken.
ooglid, wanneer de binnenste oppervlakte
van hetzelve buitenwaartsgekeerd, en het EFFENDI, een Turksche eertitel voor alien, welke
een staatsambt bekleeden.
benedenste deel van den oogappel onbeEFFERVESCENCE, fr., de opbruisching, het vuur
dekt is.
(bijzonder dichterlijk). Eene borrelende beECTROSIS, Ectrosmus, de miskraam, te vroegweging, welke in het oogenblik der verbintijdige verlossing.
ding van zekere zelfstandigheden heviglijk
ECTYLOTICA, geneesmiddelen teen de gezwellen
en negenoogen • ook om de Karen te doen , plaats heeft.
EFFESTUCATIE, diegeregtelijke handeling, wanuitvallen.
neer, om iemand nit het bezit te zetten, nit
ECTYPE, afdruksel van eene munt, cachet, enz.
zijn huis eene spaan, uit zijnen akker of zijne
Ecu, eene Fransche zilvermunt van 3 francs •
weide een klomp aarde of eene graszode
eene zilvermunt in Savoijen, omtrent 36
genomen wordt.
stuivers waard. Een ecu blanc, Fransche
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kracht, nadruk, sterkte, magt,

werking.
uitrigten, tot stand brengen. Zie
effectueren.
EFFIGIES, lat., effigie, fr., beeldtenis ; in effigie,
in beeldtenis(ophangen, verbranden).
EFFILEREN, effiler, fr., uitrafelen, de draden uit
een weefsel trekken. Etfilure, het uitgerafelde aan een stuk stof.
EFFLAGITEREN, met ernst vorderen 9 vurig
begeeren, aftroggelen.
EFFLEUREREN, het uiterste aan roeren, aanraken ; iets met de lippen proeven : eene zaak
oppervlakkig kennen of behandelen.
EFFLOREREN, effloresceren, opbloeijen, ontluiken, voortkomen, beroemd worden • uitslaan
aan ligchamen. Efflorescence, de bloesem,
bloeitijd, het bloeijen, ontluiken •; uitslag in
de huid • efflorescence van den wasdom is de
voortplanting.
EFFLUVIA, lat., uitstroomingen, uitdampingen.
EFFODEREN, uit raven.
EFFORT, fr.,poging, krachtsbeproeving, nadruk, moeite.
EFFRACTUUR, eene hoofd and met kwetsing
der hersenpan.
EFFRAYANT, fr., verschrikkelijk, ontzaggelijk,
vreeselijk.
EFFRONTE, fr., driest, onbeschaamd. Effronterie, driestheid, schaamteloosheid.
EFFROYABLE, schrikkelijk, ontzettend, gruwelijk,
ijselijk.
EFFUSIE, eriusio, lat., uitgieting, uitstorting.
EGAAL, egal, fr., gelijk, gelijkmatig, onverschillig, eenerlei. Egaler, gelijken, passen.
Egalisatie, gelijkmaking, vereffening. Egaliseren, gelijkmaken, vereffenen. Egalist,
eengelijkmaker, die alles gelijkmaken wil
(in eene verachtelijke beteekenis). Egalite,
egaliteit, gelijkheid, gelijkmatigheid. Palais
d'egalitó, het paleis van den hertog van
Orleans, die, om zich, bij de Fransche omwenteling, in de gunst des yolks in te dringen, en den troon zijns ongelukkigen bloedverwants in te nemen, den naam van egalitê
aannam, als of hi' een voorstander van de
leer dergelijkheid ware •; welke list hem
echter nietgelukt is.
EGARD, fr., aanzien, achting • eu egard, met
opzigt, met betrekking.
EGAREMENT, fr., afdwaling, verstrooijing. Egareren, verdwalen •; geegareerd, niet wet bij
het hoofd.
&ART, een stuk woestliggend veld.
EGAYEREN, vervrolijken, verlustigen, vrolijk
maken.
EGERIA, heidensche godin, aan welke de zwangere vrouwen offeranden bra ten om des te
gemakkelijker verlossing te erlangen.
EGEST, de damp of uitvloeijing der vallende
sterren, dien zij, in het nedervallen op de
aarde, achterlaten.
EFFICEREN,

EGEUS,
koning van

ELEC.

Attica en,
vader van Theseus
die, om den Minotaurus te bevechten, naar
Cretaging, en bij zijne terugkomst het
afgesproken teeken op zijn schip verzuimde
teplaatsen, waarop Egeus zich uit wanhoop
in zee stortte.
EG1DE, zie Aegis, Aegide.
EGOISMUS, de zelfsliefde, de ikzucht, baatzuchtige denkwijs of gevoelen. Egoist, een baatzuchtige , eigenbelangzoeker. 'Egoistisch,
zelflievend, baatzuchtig.
EGOUT, steenengoot of kanaal, om de vuiligheid
in eene stad weg te laten loo en.
EHEM, eene kano, die uit eenen boomstam
uitgehold is, zoo als dezelve in Indie gebruikt wordt.
EICETEN, aanhangers eener sekte uit de zevende
eeuw, die een monnikenleven leidden, maar
ingezelschap van vrouwen, en leerden, dat
men God met zingen en dansen dienen
moest.
EILEMA, pijn en kramp in de darmen, door
winden.
lot
b
EIRMOS, eene melodie, naar welke in de Grieksche kerk liederengezongen worden.
IS CHI-KAGASI-BASCHI, de bevelhebber over de
E
Eischi-Kagasi-portiers in Perzie, die ook de
vreemde gezanten tot gehoor bij den koning
binnenleidt.
EJECTIE, uitwerping, uitstooting. Ejiceren,
en uitstooten.
uitwerp,
EKMEGGI-EASCHI, de hofbakker van den Sultan •
tevens opperste der bakkers en opziener
overal het brood, dat in het serail verkocht
wordt.
ELABORA.TIE, bewerking, schriftelijke bearbeiding. Elaboreren, bewerken.
ELAPSO TERMINO, na verstreken termijn.
ELARGEREN, wider maken, verwijden, uit de
gevangenis ontslaan, los- of vrijlaten.
ELASTICITEIT, elasticitó, fr., veerkracht, spanning, springkracht. Elastisch, elastiek, Hastique, fr., veèrkrachtig.
ELATERIA, g eneesmiddelen, welke door stoelan g afleiden en het ligchaam zuiveren.
g
ELATEROMETER, dam meter de veêrkrachtsmeter, werktuig,
om de volstrekte elasticiteit
van onderscheidene dampen te be glen.
EL BUON RETIRO, koninklijk lustslot, nabij Madrill , met een metalen staridbeeld van Philippus II.
ELer, boodschapper ;• naam, dien het Turksche
hof aan alle vreemde ministersgeeft.
ELEATIKERS, eleatische school, heette de door
Zenogestichte wijsgeerige school, naar deszelfsgeboorteplaats Elea in Neder-Italie
benoemd.
ELECTEUR, fr., kiezer, keurvorst. Electie, keus,
of kiezing.
ELECTRICITEIT, êlectricite, fr., de barnsteenkracht, aantrekkende kracht. Electriek,
electrisch, barnsteenkrachtig, dat eene aan-
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trekkende kracht heeft. Electriseren, die
kracht opwekken, met dezelve doortrekken ;
doordringen, bezielen, ontvlammen. Electrometer, electriciteitsmeter. Electrophore,
electriciteitsdrager.
ELECTROVEGETOMETER, een door Bertholon uitgeyonder' werktuig, waardoor het gebrek aan
luchts-electriciteit, die tot dengroei der
planten benoodigd is, op eene plaats vergoed
kan worden.
ELECTUARIUM, eengeneesmiddel van eene siroopachtige dikte, mengsel.
ELEEMOSYNA, aalmoes ; ook een bij kerken en
kloostersgebouwd huis, waarin de Eleemosynarius gaven aan de armen uitdeelde. Hi'
had het opzigt over dit huis, en bovendien
het ambt, om de testamenten ten uitvoer te
leggen.
ELEGANT, uitgekozen, net, sierlijk, opgetooid •;
een elegant, een pronkertje. Elegantie,
elegance, fr., netheid, sierlijkheid.
ELEGIE, gr., een weemoedig gedicht, treur- of
klaagdicht. Elegisch, weemoedig, treurig,
klagend.
ELEISON
,
g,
r. ontferm u.
ELEMENT, hoofd- ofgrondstof, levensstof,
levensbeginsel. Elementen, de grondbeginselen (van kunsten en wetenschappen).
Elementaire, (in zamenstellingen) aanvankelijk, voor beginners, dat de grondbeginselen
behelst, b. v. elementaire meetkunst • —
elementair vuur, fljne, veerkrachtige vloeistof, welke alle ligchamen doordringt en
voor de oorzaak der warmtegehouden
wordt. Ook wordt element genomen voor
jets, waarop iemand zich bijzonderlijk toelegt, en waarin hi' zijn grootst genoegen
vindt : als hz:j muzzjk maakt, dan is hif in
zijn element.
elemihars, een witachtiggele, of in het groene vallende boomhars,
waarvan er verscheidene soorten in den
handel voorkomen, en die we ens hare heelende kracht tot wondezalvengebruikt
wordt. De schilders bedienen er zich van tot
vernissen. De beste soort komt uit Ethiopie;
de andere uit Brazilie.
ELENCHUS, in het algemeen elke sluitrede of
syllogismus,
bijzonder echter zulk eene, die
slechts in schijn eene geldige sluitrede en
klaarblijkelijk valsch is ; ook inhoud of re ister (eens boeks); eindelijk, wederlegging,
teregtwijzing.
ELEODORISCH, ELUDORISCH of PUNISCH WAS, SChilderwas, opgelost en met verve gemengd was,
waarmede de Ouden de voortreffelijkste
schilderijen vervaardigden. Deze soort van
schilderen, sedert tele eeuwen verloren, is
in de laatste tijden door graaf Caylus en an
ren op nicuw uitgevonden, of misschien
slechts eene daarnaar zweemende te voorschijn gebragt. De hofschilder Calau, te

ELEMI, GUMMI ELEMI,
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Berlijn, vond het geheim, om de was op te
lossen, en dezelve inplaats van olie met de
verwen te vermengen. Zie ook eludorisch
schilderwerk.
ELEOSACHARUM,

oliesuiker.

ELEPHANTIASIS, boosaardige,

vuile uitslag, soort

van schurft.
ELEPHA.NTSORDE , orde

van den oliefant , eene
ridderorde in Denemarken, welke sommigen
zeggen, dat door Canut VI., ter gedachtenis
van zijne gelukkige veldtogten tegen de Saracenen in het Oosten, en de Heidenen in
Li hand op het einde der 12de eeuw is ingesteld.
ELEVATORIUM, een heelkundig werktuig, waarmede de ingedrukte deelen der hersenpan
weder opgeheven worden.
ELEUSINIA, eleusinischegeheimen, beroemdste
soort der oude verborgenheden te Eleusis,
eene stall in Attica, tot welke niemand met
een boosgeweten naderen, veel min ingewijd mos t worden. Zij waren tweevoudig,
degroote en de kleine ; dus een soort van
vrijmetselaars-gezelschap. Zie Epopten.
ELEUTHERIOLOGIE, eleutheronomie, leer van de
vrijheid en noodzakelijkheid der men schelike laden;; vrijheidsleer •; naar Kant het
tegendeel der eudaemonie, of gelukzaligheidsleer.
ELEVATIE, elevatio, lat., verheffing, verhooging, hoogte. Elevatio poli , poolshoogte.
Eleve, fr., een kweekeling. Eleveren, opheffen, omhoog rigten, hijschen.
ELPEN, zekeregeesten of order odes bij de
oude Noordsche volken.
ELICEREN, uitlokken, uittrekken, te weeg
brengen.
ELIDEREN, uitstooten, wegwerpen, uitlaten,
bijzonder letters welluidendheidshalve weglaten. Elisie, uitstooting, uitlating.
ELIGEREN, kiezen, uitkiezen • 'us eligendi, het
kiesregt. Eligibel, eligible, fr., verkiesbaar.
ELIMINEREN, uitdrijven, doen verdwijnen. (In
de stelkunst) eene zekeregrootheid uit eenige
functie doen we aan of laten verdwijnen.
Eumos, de naam van eene Phrygische fluit,
welke uit het hout des laurierboomsgemaakt
werd.
ELISCATIE, het opbruisen, koken, zieden.
ELITE, fr., de keur, kern, bloem • corps d'elite,
keurbende. Elites, de uitgelezenen (soldaten),
keurbenden.
ELIXIR, een, uit velerlei enkelvoudige dingen
zamengesteld kooksel, tot geneesmiddel dienende. Elixivatie, de uitlooging, wanneer
er op asch beet water gegoten wordt.
ELLIPSE, ellipsis, de uit- of we later (van letters en woorden) • een langwerpig rond,
eene der 3 kegelsneden. Elliptisch, nit- of
weglatend •; langwerpigrond.
ELmsvuuR, (Feu St. Elsie) eigenlijk Helenasvuur, eene brandende luchtverheveling,die
18
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vooral na eenen storm op zee rondvliegt en
zich aan den mast hecht. Dwaallichtjes,
welke zich aan depunt van mast en stengen
late zien, eu wanneer er twee zijn, reeds
bij de Ouden Castor en Pollux genoemd
werden.
&mum, de vierde vizier van de zes, die in
erzie onder den Grootvizier de finantien
P
besturen.
ELOCATIE, verhuring of verpachting • ook de
uitzet van eene bruid. Eloceren, verhuren,
verpachten •; een uitzet geven.
ELOCUTIE, de uitdrukking, uitspraak, voordragt.
ELOGE, fr., elogium, lat., lofrede, lofschrift •
eloges, loftuitingen. Elogiast, eeri overdreyen lofredenaar, vleijer.
FLORIN, hebr., eigenlijk, de Goden •; bijzonder
de God aller Goden, de hoogste God.
ELONGATIE, uitwijking, verlenging, uitbreiding.
De hoek, onder welken ons eene dwaalster
van de zon schijnt af te staan.
ELOQUENT, fr., bespraakt, welsprekend. Eloquentie, eloquence, fr. welsprekendheid.
EL PRADO, koninklijk lusthuis, bij Madrid.
ELu, een uitverkorene.
ELUCIDATIE, toeligting, opheldering. Elucideren, verklaren, ophelderen, toelichten.
ELUCUBRATIE, eenegeleerde (gedeeltelijk nachtelijke) bearbeiding • nachtwerk. Elucubreren, des nachts werken.
ELUDEREN, uitwijken, ontgaan •; verijdelen, te
leur stellen, vruchteloos maken. Elusie, uitwijking, listige verijdeling, teleurstelling.
Elusirisch, uitwijkend, verdraaijend.
ELUDORISCHE of ELYDORISCHE SCHILDERWIJZE, eene,
door den schilder Vine. Montpetit, te Paris,
in 1750 uitgevondene soort van olieverwschilderen, waarbij het tafeltje, op hetwelk
men schilderen zal, in eenen pot met schoon
ater gelegd wordt , en de met olie, maar
w
zonder vernis, toebereide verwen onder
watergelegd worden.
ELUTRITIE, doorzijging , heldermaking.
ELYSIUM, Elyzeesche velden, de woonplaats der
zaligen, in de benedenwereld, het paradijs
der oude Grieken en Romeinen • een vrolijk
•; de gelukkige eilanden •;
bekoorlijk oord
eene wandelplaats in Paris. Elysisch, bekoorlijk, bevallig, vrolijk.
ELZEVIERS, noemt men schoone uitgaven van
meerendeels Latijnsche boeken, die in de
16de en 17de eeuwte
,,
Leide uitkwamen
in eene boekdrukkerij van eenige op elkander
volgende bezitters, met name Elzevier.
ENACEREREN, uitmergelen, uithongeren, afmatten.
EMAIL, fr., emailjeersel, brandverw, smelt,glazuur, smeltwerk, tot het schilderen op goud,
zilver, koper, enz. Emailjeren, brandschilderen met minnerale kleuren beleggen.
EMANATIE, emanatio, lat., uitvloeijing, uitloop.
,Einanatiesystema, emissiesystema, Newtons
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onderstelling over de natuur van het licht,
volgens welke de lichtstralen als kleine deelen
beschouwd worden, welke van een ligtgevend ligehaam uitgaan, en door de aantrekking van het Licht en de andere tusschenligchamen gebroken worden. Emaneren, uitvloeijen afkomen.
EMANCIPATIE, de vrijmaking uit slavernij of lijfeigenschap, of uit de vaderlijke mat •; bevrijding van voogdijschap. Emanciperen ,
vrijmaken, vrijlaten.
EMBALLAGE, fr., pakking, inpakking,omwinding,
hetpakdoek. Emballeren, inpakken, omwinden.
EMBARCADERO, een spaansch woord, waarmede
eene plaats benoemd wordt, die eerie, van
de zee af en in het land gelegene, aanzienlike stad tot haven dient.
EMBARDAR-BASCHI, de opperste opperziener over
de koninklijke proviandhuizen in Perzie.
EMBARGO, ital., het beslag op scheepswaren en
schepen, het scheepsarrest.
EMBARQUEMENT, fr., het inschepen, laden, de inscheping. Embarqueren, inschepen, op scheP laden, aan boord brengen.
EMBARRAS, fr., verwarring, verlegenheid •; gedrang. Embarrassant, bezwaarlijk, hinderlijk, lastig. Embarrasseren, verwarren, ophouden, in verlegenheid brengen, verlegen
maken.
EMBARREN, magazijnen, bijzonder voor hennip‘
in eengroot gebouw te Petersburg, op een
eiland in de kleine Newa. Alle kooplieden
hebben daaringewelven en moeten er hunne
waren naar toe brengen.
EMBATERION, de naam van een, bij de Spartanen
g
ebruikelijk, Nomos voor de fluiten.
EMBAUCHEREN , embaucher, fr., eenen knecht te
werk stellen, hem arbeid verschaffen • ook
iemand met list aanwerven, soldaat maken.
EMBELLEREN, embellisseren, schooner maken,
verfraaijen. Embellissement , verfraaijing,
versiering.
EMBLÈME, eeti zinnebeeld. Emblematisch, zinnebeeldig. Emblematiseren , zinnebeeldig
spreken, door zinnebeelden voorstellen.
EMBOITEMENT, fr., het invlechten, die schrijfstijI,
waarbij gedurig de eene zin in den anderen
gesehoven of gevlochten wordt •; de ingewikkeldheid van den schrijfstijl.
EMBOLISMUS, de inschuiving van eenen dag, b. v.
den 29 februarij, in het schrikkeljaar.
EmBoN pop r, fr., de lijvigheid, zwaarlijvigheid
vangezonde personen.
de mond, monding, nit- en
EMBOUCHURE, fr.,
invloeijing van eene rivier •, het mondstuk •,
ook de aanleg bij blaas-speeltuigen , om
zacht en liefelijk te blazen •, de opening van
eengeschut.
EMBRAHOR, de opperstalmeester van den Turkschen keizer.
EMBRASSADE, fr., de omarming. Embrassement,
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het omarmen. Embrasseren, omarmen, om- EMIR, Arabische vorst, bevelhebber •; desgelijks
van en omhelzen ; (krijgsk.) tusschen twee
een titel der nakomelingen van Mahomet.
vuren brengen.
Emir Achor, de stalmeester; Emir Bazar,
EMBRASURE, fr. schietgat • vensterraam.
de opperste marktmeester;; Emir Hadschji,
EMBROCATIE, inwrijving • druipbad.
die het oppertoezigt heeft over de naar
EMBROUILLEMENT, fr., verwarring. EmbrouilleMekka reizendepelgrims.
ren, verwarren, in wanorde brengen.
EMIR-ACHUR BASCHI, een ceremoniemeester aan
EMBRYO, gr., eene dier- of menschenkiem ,
het hof van den Grooten Heer, bij eenen
eene nog onrijpe ligchaamsvrucht. Embryostaatsoptogt voor hem uitgaan.
de EmirAlem
graphie, de beschrijving der ongeborene of
is de bewaarder van den Nabib-Sherif, die
onvoldragene ligchaamsvruchten. EmbryoMahomed's vaandel draagt, wanneer het
logic, de leer van de ligchaamsvrucht en
mede te veldegenomen wordt.
derzelver toestanden. Embryotomie, de leer EMISSAIRE, fr., zendeling • ook spion. Emissie,
van de ontleding of in stukken snijding der
zending. Emitteren, zenden •; uit even.
ligchaamsvrucht in de baarmoeder •; (le kei- EMMAGASINEREN, levensmiddelen opkoopen en in
zerlijke snede. Embryoctonie, het dooden der
de magazijnen, of in het leger bezorgen ;
onrijpe ligchaamsvrucht.
emmagasineur, hij, die dit doet.
EMBUSCADE, fr., eene hinderlaag. Embusqueren,
EMMENAGOGA, gr., bevorderingmiddelen van de
in hinderlaag le en om op den vijand te
maandelijksche zuivering der vrouwen.
loeren.
Emmenalogie, leer van de maandelijksche
EMENDATIE, emendatio,lat., verbetering, schriftzuivering.
verbetering. Emenderen, verbeteren.
EMMEUBLEMENT, ameublement, fr., het huisraad.
EMEREREN, uitdienen, verdienen, zich verdienEmmeubleren, ameubleren, van huisraad
stelijk maken. Emeritus, een uitgediende,
voorzien.
ambivrije • een rustend ambtenaar. Pro E moL, een der 24 toonsoorten der hedendaagemerito , tot rustend ambtenaar, verklaard.
sche muzijk, in welker trapswijze opvolging
EMERGENTIE, het te voorschijn komeri (uit zee).
de toon f, in fis veranderd moet worden,
Emergeren, opduiken, opkomen •; beroemd
opdat zijne klankladder, met de natuur der
worden. Luctor et emery,
° ik worstel en kom
zachte toonladder overeenstemme.
uit de baren op.
EMOLLIEPTS, lat., een weekmakend middel.
EMERSIE, de opduiking • het te voorschijn koEmollientia, weekmakende middelen.
men, zigtbaar worden •; de uit an van een EMOLUMENT, voordeel, nut • ambtsvoordeel.
- verduisterd hemelligchaam uit den toestand
Entolumenten, ambtsvoordeelen, dienstvoorder verduistering.
regten. Emolumenteren, zich een ongeoorEMERVEILLE, fr., verwonderd , in verwondering
loofd voordeel bezorgen •; snijden.
gebragt.
EMOTIE, gemoedsbeweging, opbruisching.
EMESIA, neiging tot braken. Emesis, emesia,
EMOUCHETTES, fr., vliegenet over de paarden.
het braken. Emesma, hetzelfde als emesis, EMOUVEREN, emoveren, bewegen, we does.
eigenlijk het gebraakte. Emetatrophia; door EMPAILLEREN, met stroo inwikkelen, met stroo
chroniseh braken ontstane uittering.
voorzien of vullen.
EMETICA., braakmiddelen. Emetisch, het braken
EMPAQUETEREN, inpakken, inslaan.
bewerkende. Emetologie , de leer van de EMPASMA, welriekendpoeder, om het ligchaam
braakmiddelen.
te bestrooijen.
EMETOCATHARSIS, het braakpurgeren. EmetoEMPA6TE, wordt van schilderijen gezegd, wancathartica, middelen, die tevens doen braken
neer de verwen vet en ingoede vereeniging
en purgeren.
gelegd worden. Empasteren, empateren, de
EMEITTE, fr., de oploop, opstand, oproer.
verwen vet en lijvig le en.
EMIGRANT, fr., een uitgewekene,vlugteling.EmiEMPECHEMENT, fr., hindernis, verhindering, begratie, de uitwijking uit-, verlating van het
letsel. Empécheren, verhinderen, beletten.
vaderland. Emigre, hetzelfde als emigrant. EMPHASE, emphasis, gr., kracht, nadruk (in het
Emigreren, uit het land wijken, vlugten.
spreken). Emphatisch, nadrukkelijk (van
EMILIAAN, eene, in 1810, door Ch. DrOse, te
woorden.
Gotha, ontdekte aardsoort, welke de eigen- EMPHYTEUSIS, eene soort van erfregt, waarbij de
schap van porselein en aardewerk heeft.
erfregthebbende niet als eigenaar of bezitter,
EMINENT, vooruitstekend ; uitstekend, voortrefmaar slechts als erfpachter beschouwd wordt.
felijk. Eminentie, uitstekendheid, voortref- EMPHRACTISCH. (geneesk.) verstoppend. Emfelijkheid, verhevenheid (titel der kardinaals,
phraxis, verstopping.
ook desgrootmeesters van Maltha, en der EMPHYSEMA., een wind- of luchtgezwel, plotsevoormalige geestelijke keurvorsten). Eminehinge opblazing, of opzwelling der huid,
ren, vooruitsteken, uitsteken.
door wespen- en bijensteken veroorzaakt.
EMINNUT-BASCHI, de tweede opziener over de
Emphysematische rede, opgeblazene, ijdele
keuken des Turkschen keizers.
rede.
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ENCADREREN, in eene list zetten (als spiegels.
ingeschapen, aangeboren.
verslimmering (van waren) •;
schilderijen, enz.). In rij en gelid stellen.
vermindering, verlaging (van munten) •; EN CANAILLE, fr., als gemeen yolk, laag. Encanailleren (zich), zich gemeen aanstellen,
scheepsschade.
liederlijk gedragen.
EMPIRIE, gr., ondervinding, ervaring. Empiricus, een ervarene, ervaringskundige; bijzon- ENCANTHIS, gezwel der tranenwrat, uitwas der
traankarunkel, een in den binnensten oogder, beoefenendgeneesheer zonder gelcerdhoek zich bevindende roode, vleeschachtige
held (den wetenschappelijken of geleerden
uitwas of knoop, die meerendeels in de
tegengesteld). Empirisch, uit de ondervingezwollen en uitgespannen traankarunkel
ding afgeleid, van de ervaring afhangende
bestaat.
of daarop berustende. Empirist, een ervaENCAUMA, een brandende, pijnlijke, aschgraauringsleeraar.
we, ongelijke en diepe oogzweer op het doorEMPLNCEMENT, fr., de stelling, aan- en opstelling
schijnende hoornvlies.
of plaatsing •; ligging, toestand. Emplaceren,
ENCAUSIS, het die inbranderr de aanwending
aanstellen, aanwenden.
van het gloeijende ijzer of de zoogenaamde
EMPLASTISCH, verstoppend, toesmerend. EmMoxa.
p
lastrum , pleister.
ENCAUSTIEK, encaustische schilderwz:íze, eene
EMPLETTE, fr., inkoop, het ingekochte.
gewone schildering der Ouden, welke Karen
EMPLOI, een ambt, dienstverzorging. Em lore
naam van het uitbranden bekomen heeft, en
een onderbeambte, ambtenaar. Em loreren, aanstellen, aanwenden, verzorgen,
van welke men driederlei soorten kent,
volgens de eerste werden de teekeningen
bezigen, gebruiken.
met een heel gemaakt ijzer in ivoor gebrand.
EMPORTEMENT, fr., opbruisching, drift, toorn,
Bij de tweede soort bediende men zich van
gramschap, vervoering. Emporteren, driftig
eleodorisch was, dat met eenen warmen
makers, vertoornen • (krijgsk.) in- of wegnegriffel gelegd werd. De derde soort bestond
men, veroveren.
in eene bloote wasschildering met het penEMPRESSEMENT, fr., ijver, beijvering, bezigheid,
seel. Graaf Caylus heeft het eerst beproefd,
werkzaamheid. Empresseren, beijveren,
deze soort van schilderen order tot stand to
erig zijn.
moeite doers,
pogen, volijv
brengen, waarin hem anderen hebben naEMPRISONNEREN, gevangen nemen, in hechtenis
gevolgd.
nemen, gevangen zetten.
omtrek.
EMPROSTHOTONUS, die soort van kramp, die den ENCEINTE, fr., omvang, kris omtrek.
ENCELADUS , volgens de fabelleer, zoon van de
hats in het algemeen voorwaarts kromt.
aarde en den Tartarus, een ontzettende reus,
EMPSYCHOSIS, de bezieling, de (zoogenaamde)
in den stria der reuzen met Jupiter, door
in an van de ziel in het ligchaam.
dezen met den berg Etna bedekt, welke vuur
EMPUSE, gewaand spook bij de Grieken, met
uitbraakt, als de reus ademt •; terwijl, waneenen voet • ook dans op een been.
neer hi' zich omkeert, geheel Sicilie davert.
EMPYOCELE, de etterbreuk, ophooping van etter
ENCEPHALALGIA, hersenpijn , hersensmart. binnen den balzak of in de ballen zelve.
Encephalitis, hersenontsteking. — EncephaEMPYREUM, de vuurhemel, de verblijfplaats der
lolithiasis, vorming van steenen binnen den
zaligen •; de hemel. Empyreisch, hemelsch.
schedel, bijzonderlijk verharding van een deet
EMPYREUMA, het brandige, dat na de destillatie
der hersens. Encephalon, encephalos, de
op den bodern blijft zitten •; ook in het alehersenen. Encephalocele, hersenbreuk, eene
meen al het aangebrande of brandig gewortegennatuurlijke opening in een been van de
dene. Empyreumatisch, brandig.
hersenpan, waardoor een gedeelte der herEMULATIE, enzulatio, lat., naijver, wedijvering.
senen met deszelfs huid vooruitkomt, en in
Emuleren, na- of vvedijveren.
de buitenste bedekking van het hoofd een
EMULSIE, een koeldrank.
gezwel veroorzaakt.
ENAKSKINDEREN, eene uitdrukking nog heden
somtijds in gebruik , om reusachtig groote ENCEPHALISMUS, of encephalologie, gr., de hersenleer. Encephalognomica, het hersenonmenschen to beteekenen, en ontleend van de
derzoek ; de hersenkunde, hersen- of schekinderen Enaks, die in de boeken van Mozes
delleer (van doctor Gall).
en dat van Jozua voorkomen.
EN MA ENAEMON, bloedstelpend geneesmiddel. ENCHAINEMENT, fr., aaneenschakeling. Enchaineren, aan elkander ketenen, aaneenschakeEIVALLAGE, gr„ (spraakk.) de verwisseling; een
len.
figuur, waardoor het eene rededeel in plaats
ENCHANTEREN, betooveren, verrukken.
van het andere gesteld wordt.
ENCHARAXIS, de kopping, het kerven.
EN BADINA1NT, fr., schertsende.
opperhoofd of bevelhebber.
EN BLANC, fr., in het wit; (kooph.) oningevuld, EN-CHEF, fr., also
ENCHEIRESIS, de geschikte aanwending der hanopen, onbeschreven.
den bij heelkundige operatien.
EN BLOC, fr., met den hoop, al te gader, te
ENCIHRIDION, een handboek.
zamen (b. v., verkoopen).
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Enchymosis, blaauwe vlekken of ENERGIE, gr., (redek.) kracht, nadruk. Energique, energisch, nadrukkelijk, krachtvol,
striemen van uitgestort bloed •; ook een plotkrachtig.
selijk opvliegende blos.
ENCLAVE, fr., insluiting • een land, dat door ENERGUMENEN, bezetenen.
vreemd grondgebied is omringd of ingeslo- ENERVATIE, krachteloosheid, uitmergeling, ontzenuwing, uitputting. Enerveren, ontzenuten. Enclaveren, insluiten, omvatten, met
wen, verzwakken, krachteloos makes,
grondgebied omits en, Enclavure, zie enEN FACE, fr., van voren, regt in het gezigt.
slave.
ENCOELIA, de buikingewanden. Encoelialgia , ENFANS PERDUS, fr., (krijgsk.) verlorerie kinderen •; soldaten, die den eersten aanval does
buikpijn. Encoeliitis, ontsteken der buikmoeten • de voorposten •; waaghalzen.
ingewanden.
ENCOMBREMENT , hindernis , verdrietelijkheid. EN FAVEUR, fr., in favorem, lat., ter gunste, ten
voordeele, ten beste.
Encombreren, hinderers opvullen. De straat
ENFILADE, fr., eene rij, reeks, bijzonder van
was met rijtuigen geencombreerd.
kamers, kamerrij •; ook aanrijging, overtelENCOMIAST, lofredenaar. Encomium, lofrede,
ling in het whistspel, dat is, wanneer men
lofschrift.
de punten, die men boven de eerste tier
EN COMPARAISON, fr.,in vergelijking.
maakt, tot de andere tien overbrengt. En
ENCOPE, insnijding, inkeping, hakwond.
lement, de bestrijking met geschut. EnfileEN CORPS, fr., gezamenlijk.
ren, eenen draad in de naald doen, aanrijgen,
ENCORE, fr., ancora, ital., nogmaals.
verwikkelen, verstrikken •; met geschut fangs
ENCOURAGEMENT, fr., aanmoediging, aanwakkebeen bestrijken •; ook overtellen, in het
ring. Encourageren, aanmoedigen, aanwakwhistspel.
keren, aanzetten.
ENCRATITEN, enkratiten, snort van ingetogene ENFIN, fr., eindelijk, in het kort, in het al emeen, met een woord.
menschen, die zich, uit dweeperij, van zekere
spijzen, als vleesch, wijn, enz. onthouden. ENFLAMMEREN, ontvlammen, ontsteken.
ENCRINITEN, versteende dierplanten, meerster- ENFONCEMENT, fr., de verdieping, de achtergrond (van schilderijen). Enfonceren, den
ren, leliesteenen.
bodem inslaan, doorbreken, inbreken, doorENCYCLOPEDIE, gr., kort begrip van allerlei
boren. '
kunsten en wetenschappen. Encyclopedique,
encyclopedisch, het een als zoodanig wordt EN FRONT, fr., vooraan, van voren • (krijgsk.)
in het eerste gelid.
voorgedragen.
ENDECAGOON, een elfhock, eene elfhoekige figuur, ENGAGEANT, fr., verbindend, innemend, betooverend • een strik op de Borst der dames.
ENDECASYLLABUS, een elflettergrepig woord, of
Engagement , verbindtenis, aanstelling,
zulk een vers.
dienstaanneming. Engageren, aanwerven,
ENDEIXIS, aanwijzing, kenteeken der ziekte.
aannemen, zich inlaten, verbinden, verENDEMISCH, gr., inlandsch, plaatselijk (bijzonder
pligten.
van ziekten).
ENDEMTIE, de melodie voor eene snor t van bij- EN GALA, prachtig gekleed.
zonderen dans, die bij de Argiers gebruike- ENGEANCE, soort, ras, gebroed.
ENGELGROSCHEN, eene voormalige Duitsche zilverlijk was.
munt , naar de daarop geslagene twee engeENDETTE, fr., met schulden beladen.
len benoemd. Van dezelve maakte 52 een
ENDIOMETER, werktuig om den middagscirkel,
mark ult.
of ookde stern in den middagscirkel te
ENGELoT,eene Engelsche gouden munt, op welke
meters.
een en el staat, en omtrent 8 gulden waard.
ENDOMMAGEREN, beschadigen, schade toebrenENGELS., een gewigt voor goud, zilver en edelgen.
gesteenten, voorheen in Nederland gebruiENDOSSEMENT, fr., het omschrijven, overdragen
kelijk. Het was het 19,0"e deel van een mark,
van eenen wissel (op den rug of de achteren bevattede 32 azen.
zijde). Endossant of endossent, de overschrijver, overdrager (van eenen wissel). Endosse- ENGELSCH BLAAUW, eerie zeer fijne smalt, welke
de Engelschen uit de beste Berlijnsche beren, wissels overschrijven of overdragen.
re n. Engelsche hoorn, een muzijkinstruENDOXON, Lets fiat of aan allen, of den meesten,
ment, hetwelk veel gelijkheid met de hobo
of ook slechts den wijzen, en van dezen weheeft, maar 3 toonen dieper staat.
der of aan alien, of den meesten, of ook alleen
ENGLISEREN, een paard den staart afhakken, om
aan de besten waarschijnlijk voorkomt.
hetzelve daardoor het aanzien van een EnENDYMION, naam van eenen zeer schooners hergelsch paard te geven.
der, welke slapend de liefde van Diana
opwekte, en door deze in slaap gehouden ENGOORIG, heet een paard, welks ooren te hoog
of al te digt bij elkander staan.
werd, om hem ongestoord met welgevallcn
te kunnen aanschouwen; ook een langslaper, EN GROS, fr., in het groot, of in het geheel.
ENGOURDEREN, engourdisseren, verstijven, loom
een traag en lui mensch.
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worden of maken. Engourdissement , het
verstijven,
slapen der ledematen.
ENGRAISSEUR, fr., hij, die zich ten koste van
anderen verrijkt.
ENGSTARE, engisthare, eene Venetiaansche wijnmaat, omtrent het 8ste deel eener kangroot.
ENGYMETER, een nabijheidsmeter, werktuig om
g
erin ge afstanden te meten.
ENHARMONTSCH, (rnuz.) eenegesteldheid van den
klankladder bij de ouden, volgens welke de
tetrachord zoo verdeeld was, dat de twee
eerste intervallen kleiner, dan halve toonen
waren,
ENIGMA, een raadsel. Enigmatisch, raadselachtig. Enigmatiseren, raadselachtig spreken.
ENJAMBEMENT , het overstappen overbrengen
van den zin van een vers in het volgende
vers.
ENKELE, een eenvoudig Bremer markstuk, ter
waarde van 8groschen.
ENKEPHALISMUS, leer van den worm en de ligging
der hersenen.
ENKRINIASTISCH, wercl bij de Grieken de stip
genoemd, waarvan men zich bij de lofzangen bediende. Zie melopoeie.
ElNLAIDEREN, hatelijk makers verleelijken.
ENLEVEREN, wegnemen, opheffen, schaken,
wegvoeren.
ENNEAGOON, gr., (meetk.) een negenhoek.
ENNEANDRIA, anneandrie, klasse van planten,
waarvan degeslachtsbloemen negen stuifdraden hebben.
ENNOBLISSEME1NT, fr., de veradelijking, verhefling tot den adelstand. Ennobleren, ennoblisseren, veradelijken, in den adelstand
verheffen, den schijn van het edele geven.
ENNOSIGEUS, een bijnaam van Neptunus, dien
hi' als bewerker der aardbevingen droeg
dewij1 men het onderaardsche water als de
oorzaak daarvan aannam.
ENNUI, fr., verveling. Ennuijant, langwijlig,
verdrietig, vervelend. Ennuijeren, vervelen.
ENODATIE, enodatio, lat., ontknooping, ontwikkeling, losmaking, oplossing. Enoderen,
ontknoopen, ontwikkelen, oplossen, ontwarren.
ENODIA, een bijnaam van Diana, dien zij als
beschermster der we en had.
ENOPTROMANTIE, gr., spiegelwaarzeggerij, waarzegging door in eenen spiegel te zien.
ENORCHES, enorchus, een bijnaam van Bacchus,
dien hi' bekwam , omdat hem feesten of org
len met dansen en springen gevierd werden.
ENORM, overdreven, onmatig, gedrochtelijk.
Enormite, enormiteit, afschuwelijke grootte,
afschuwelijkheid eener daad.
ENOSTOSTS, inwendig beenuitwas.
EN PARTICULIER, fr., in het bijzonder.
EN PASSANT, fr., in het voorbijgaan.
EN PASTEL, fr., met drooge of krijtverwen
(schilderen).
EN PEINE, fr., in nood.

ENTH.

EN QUESTION fr.,

vermeld, onderhavig, waarovergesproken is.
ENQUETENKAMER, (Chambre des enqu'etes), zekere
geregtshoven in Frankrijk,welke het appelleren der schriftelijke processen beoordeelden.
ENRAGE, fr., razend, woedend • een razende,
woedende. Enrages noemde men, in het
begin der Fransche omwenteling, de medeleden der strenge democratische partij.
ENRHUMt, fr., verkoud, met verkoudheid bezet.
ENROLLEREN, aanwerven, inschrijven.
ENS, lat., een wezen. Ens rationis, een denkbeeldig wezen. Non-ens, °riding.
ENSALMUS, een zegenspreuk, aan welke het
bijgeloof, bij onderscheidene voorvallen ,
bovennatuurlijke krachten toeschrijft.
ENSEMBLE, fr., eengeheel ; al de deelen zamengenomen, met elkander.
ENSTASIS, die wijze, om een' geopperden bevijsgrond te wederleggen, door deszelfs gevolgtrekking te ontkennen.
EN SUITE, bij opvolging der reeks, achtervolgens, bestendig, in Bens af.
ENTAMEREN, opsnijden • aanvangen, beginner!,
openen.
ENTELECHIE, gr., onvermoeidheid, onafgebrokene werkzaamheid der ziel • volkomenheid,
voleinding.
ENTENTE, de zin, het verstand, de uitlegging
(van een dubbeizinnig woord); ook de verstandige en smaakvolle rangschikking van de
menigvuldige deelen eens geheels.
ENTERADENOLOGIA, leer van de darmdroes. Enterangiemphraxis, verstopping der darmvaten,
(Insarctus). Enteremphraxis, darmverstopping. Enterenchyta, klijsteerspuit.
ENTERBIJL, eene strijdbijl, die bij bet enteren
der schepen, wanneer men handgemeen is,
tot het afkappen der touwen gebruikt wordt.
Enterhaak, enterdreg, naar driehaken zweemende haak, die met 4 a 5 klaauwen voorzien en aan touwen of kettingen vastgemaakt
is, waarmede de vijandelijke schepen aan eklampt of geenterd worden.
ENTEREN, met zijn schip een vijandelijk schip
zoodanig naderen, dat men zich met haken
en touwen aan hetzelve klamp,
t om het te
overmeesteren.
(geneesk.) darmontsteking.
ENTERITIS, gr.,
Enterocele, darmbreuk. Enterologie, de leer
der ingewanden. Enteronomie, de darmopening, darmsnede.
ENTEROCISTOCELE, eene blaas- en darmbreuk.
ENTÉTEMENT, fr., stijfhoofdigheid, koppigheid,

eigenzinnigheid.

Entéte,

koppig, stijfhoof-

dig, eigenzinnig.
ENTHLAsis, eerie hersenpanbreuk, waarbij een
gedeelte der hersenpan ingedrukt en in
eenige stukken gescheiden of verwond is.
ENTHRONISTICUM, was eertijds een zeker geld,
hetwelkgeestelijken moesten geven, wanneer
zij eene prebende aanvaarden wilden.
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verrukking, bezieling.

Enthusiast, een met geestdrift vervulde,
bezielde
dweeper. Enthusiastisch, met
,

geestdrift vervuld, dweepend.
eerie onvolkomene , afgekorte
sluitrede.
ENTITEIT, de wezenheid, wezenlijkheid, wanneer van ieder ding beweerd kan worden,
dat het iets
ENTOILAGE, fr., geweven kanten of kragen van
de fijnste soort.
ENTOMIASIS eene door insecten veroorzaakte
ziekte.
ENTOMOLITHEN, versteende insecten.
ENTOMOLOGIE, de insektenkunde. Entomoloog,
entomologist, een kenner van insekten.
ENTORTILLEREN, omwikkelen, omstrikken.
ENTOURAGE, fr., de omgeving, omzetting •; bijzonder bij vrouwelijken opschik. Entoureren, omgeven, omzetten, insluiten. Entours,
omgevingen, omstreken (eener stad).
ENTRADA, ital., zie intrada en entrée.
EN TRAIN, fr.. in den tot • in zwang. Entraineren, voorttrekken, weg- of medeslepen.
ENTRANT, iemand, die zichgemakkelijk met
alien bekend maakt, gezellig; doordringend.
ENTRE-ACTE, tusschenbedrijf, het tijdsverloop
tusschen twee op elkander volgende bedrijven in een tooneelspel • ook dat waarmede deze tijd aangevuld wordt.
ENTRECHAT, fr., een kruis- of luchtsprong,
kunstige danssprong.
ENTRE COLONNE, de zuilenwijdte, de afstand,
dien twee zuilen van elkander hebben.
ENTRE DEUX, fr., tusschen beide ; een middenstuk, tusschanruimte.
ENTREE, fr.,de in- of toegang, in- of toetreding • de toegangsprijs • (muz.) stuk ter
opening, inleiding tot een muzijkstuk. EnENTHYMEMA,

trgebillet, toegangsbriefje.

EPAN.

gr., (geneesk.) de inwrijvingskunst • leer van de inwrijving van vele heelmiddelen.
ENTREREN, binnentreden ; op iets in aan zich
inlaten • aantreden .; beproeven.
ENTROCHITEN, zeesterrenversteeni ngen.
ENUCLEATIE, enucleatio, lat., ontwikkeling, verklaring, opheldering. Enucleeren, ontwikkelen, verklaren.
ENUDEREN, blootmaken, ontblooten.
EMMA, de binneriste zijde van het tandvleesch.
ENUMERATIB, enumeratio,lat., telling, hertelling;
opnoeming van stuk tot stuk. Enumereren,
teller ,
opnoemen, hertellen.
ENUNCIATIE, enunciatio, lat., uitdrukking, uitspraak. Enuncieren, uitdrukken, uitspreken,
oordeelen.
ENURESIS, onvermogen om het water op to
houden.
ENUTREREN, voeden, opvoeden, vermeederen.
ENVELOPPE, fr., de omslag, het hulsel, de inslag;
een vrouwen mantel. Envelopperen, inhullen,
inslaan, inwikkelen.
EN VERITE, fr., in waarheid, in der daad.
ENVITAILLEMENT, fr., de proviandering van een
schip.
ENVIRON, fr., omstreeks. Environs, de omstreken.
EN VOGUE, fr., in omloop, in zwang, aan de
orde van den dag.
EiNvoyt, fr., een gezant, afgezant. Envoy6
extraordinaire, een buitengewoon gezant.
ENYO, een bijnaam van Bellona, zooveel beteekenende als de doodende.
Eo Ammo, lat., met dat oogmerk, van dezelfde
meening, van hetzelfde gevoelen.
EODEM, lat., aan denzelfden, op denzelfden (dag).
EoLus, god der winden en zoon van Jupiter.
Eos, gr. ,
het morgenrood. Ook een reus, zoon
ENTRIPSOLOGIE,

van Typhon.

Spanje gebruikelijke tusschen- Eo SENSU lat., in denzelfden zin.
spelen,
die slechts 2 of 5 tooneelen en zelden EOTOLOGIUM, feestdagsregister.
EPACME, het toeriemen (eener ziekte), aannademeer dan 4personen hebben.
ring tot de armoede.
ENTREMET, fr., tusschengeregt, tusschenspijs,
EPACTEN, (tijdrekenk.) getallen , welke, voor
bijschotel.
ENTREPAS, eene zekeregang der paarden, welke
elk jaar, den maansouderdom op nieuwejaarsdag opgeven, of welke aantoonen, hoe
eene vermen ging van den pas en draf is.
ENTREPONT, fr., tusschendek (op schepen).
veel dagen op nieuwejaarsdag, sedert de
laatste nieuwe maan, verloopen Ziiti,
ENTREP6SEUR, de opzigter over een entrepOt.
EPANAHEPSIS, die figuur der redekunst, volgens
EntrepOt, pakhuis, stapelplaats.
welke een of meer woorden, waarmede eene
ENTREPRENANT, 'C ondernemend.
Entrepreon
neur, een ondernemer, aannemer (van geperiode begonnen is, aan het einde van
dezelve herhaald worden.
bouwen, enz.) Entrepreneren, ondernemen.
Entreprise, de onderneming, het onderne- EPANAPHORA, wanneer verscheidene leden eerier
rede met dezelfde woorden beginnen.
men, voornemen.
EPANASTEMA, een vleeschwratje op het hoornENTRESOL, fr., een half- of tusschenverdieping
vlies.
(aan een huis).
EPANASTROPHE, eene redekunstige figuur, waarENTRETENEREN, entretenir, fr., onderhouden,
bij datgene, wat eerst erkend is, het laatst,
verzorgen, ondersteunen. Entretenue, eene
en wat het laatst erkend is, het eerstgegekamerde. Entretien, onderhoud, gesprek •;
plaatst wordt.
ondersteuning.
EPANODOS, eene redekunstige figuur, door midENTREVUE, zamenkomst, gesprek.
ENTREMES , in
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del van welke men van eenige lane afwijking
weder op het eigenlijke onderwerp tern
komt.
EPANORTHOSIS, (redek.) verbetering van het
reedsgezegde.
EPANOU1SSEMENT, het ontsluiten der bloemknoppen •; de vrolijkheid, ontboezeming van het
hart. Epanouisseren, verwijden, uitbreiden,
zich openen, ontsluiten, opengaan.
EPANTHEMA, epanthisma, het ontluiken.
EPARCHIE, gr., het stadhouderschap, de landvoogdij •; de sprengel van eenen bisschop, of
aartsbisschop (in de grieksche kerk).
EPARGNE, fr., sparing, uitsparing, het sparen,
de spaarbeurs, spaarbank, spaarpot.
EPASMATA, tegennatuurlijke gezwellen der klieren achter (le ooren.
EPAULEMENT, borstwering van schanskorven en
zakken zand; elke versterking van een zwak
werk.
EPAULETTE, fr., schouderkwast.
EPEE, fr., een de en. Un homme d'Opee, een
man van den de en een krijgsman •; in tegenstelling van un homme de robe, een man
uit den burgerstand.
EPENTHESIS, gr., de inschuiving van letters of
lettergrepen in het midden der woorden, b.
v.: Mayors, in plaats van Mars, relligio, in
plaats van religio. Epenthetisch, ingeschoven, ingestoken.
EPEXEGESIS, epexegese, de verklaring, opheldering (in de taalkunde).
eene Hebreeuwsche korenmaat, welke
,
EPHA
omtrent 50 Nederlandscheponden tarw bevattede.
EPHEBEUM, was bij de Romeinen eene plaats,
alwaar de 'one lieden in gymnastische oefeningen onderrigt werden •; ook een bordeel.
EPHELIDES, zomervlekken, zomersproeten, zonnevlekken.
EPHELSIS, de bloedige etter, welke in het bloedspuwen uitgeworpen wordt.
EPHEMEREN, gr., dagdiertjes, eendagige vliegen.
Ephemerisch, eendagig, dat eenen dag duurt,
voorbijgaand, zonder duur. Ephemeriden,
dagbladen, nieuwstijdingen •; sterrekundige
tafels, waarin alle veranderingen aan den
sterrenhemel !opgeteekend zijn.
EPHESIA, een der rneest gewone bijnamen van
Diana • ook een feest, dat ter eene van deze
godin te Ephese gevierd werd. en waaraan
degehuwde vrouwen een deel mogten
nemen.
EPHESTRIA, feesten, welke men te Thebe, ter
getlachtenis van Teresias gaf.
EPHETAE, epheten, raadspersonen te Athenen,
wier aantal 50 bedroeg.
EPHIALTES, de nachtmerrie, eene angstige, bijna
verstikkende drukking in den slaap.
EPHIDROSIS, het zweeten • ook een slecht (bijzonder onkritisch) zweet.
EPuoo, lijfrok der Joodsche priesters.

EPHODUS, (redekunst)

EPID.

die soort van inleiding,
waarbij men de toehoorders voor zich zoekt
te winnen.
EPHORAAT, gr., het (kerkelijke) opzienersambt.
Ephorie, opzigtskring of district. Ephorus,
een kerkopziener.
EPHRAIMIDEN, de Pruissische oorlogsmunten
welke,gedurende den zevenjarigen oorlog,
met Saxische stempels geslagen werden.
Toen Frederik de Groote in 1756 Leipzig
bezette, verpachtte hi' de munt aldaar aan
den Jood Ephraim, die volgens contract de
Saxisch-Poolsche geheele, halve en kwartguldens leveret] moest. Het gehalte werd hoe
!anger hoe slechter, daar men de fijne mark
zilver,,
die slechts 14 daalders waarde had
tot 20, 24, 30, 40 en 43 daalders sloeg.
EPHYDRIDEN, ephydriaden, waternimfen.
EPIALA, heete en koude koorts, waarin de lijder
hitte en koude tegelijker tijd ondervindt.
EPIBOMIUM, een lied, dat bij het aldaar gezongen
wordt.
EPICARPIUM, een polspleister, omslag om de pols.
EPICATAPHORA, noemen de Astrologen het achtste hemelsche huffs , waaruit zij van den dood
en de nalatenschappen waarzeggen.
EPICE BLANCHE, ofpetite epice, de gemalen of
gestampte gember.
EPICEDIUM, een lijkdicht, treurzang, doodlied.
EPICERASTICA, geneesmiddelen, welke de scherpte
der sappen verzachten.
EPICERIE, de handel in allerlei kruiderijen en
specerijen. — Epicier, een specerijkooper.
EPICHEREMA
,
(redeneerk.) de met redenen
bekleede sluitrede, waarbij de voorafgaande
voorstellen weder door nieuwe sluitredenen
bewezen worden, terwijl men op die wijze
voortgaat, tot alles bewezen is.
EPICOENUM, een gemeenslachtig woord, hetwelk,
met denzelfden uit an van het mannelijk
en vrouwelijk geslacht is, zoo als: vondeling.
EPICRANIUM, schedeltop.
EPICRISIS, de beoordeeling der ziekten.
EPICURISCH, weelderig, wellustig, zwelgend.
Epicurist, een wellusteling, zwelger • eigen,
lijk, aanhanger van de (veelal kwalijk begrepene) leer van Epicurus, eenen Griekschen
wijsgeer.
EPICYCLOIDE, eene kromme lijn, welke, door
eenpunt in den omtrek eens cirkels, bij
deszelfs omwenteling op eene re to lijn,
beschreven wordt.
EPICYCLUS, epicykel, een cirkel, welks middelpunt in den omtrek van eenen anderen cirkel
rondgaat. Zulke cirkels worden , volgens hhet
stelsel van Ptolomeus, door deplaneten beschreven.
EPECYEMA , overbevruchting , overbezwangering.
EPIDIDYMIS, de zijbal.
EPIDOSIS, toeneming (der ziekte enz.) eigenlijk
toegift.
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EIS.

het feest van drie koningen, den 6 Januarij.
eerie aanstekende ziekte, besmet
dewijl op diet' dag de ster, Welke zij, bij de
telijk,e landziekte. Epidemisch, besmettelijk,
geboorte van Christus, gezien hadden,
met de landziekte behebt.
weder zoo verschenen zijn.
EPIDERMIS, de opperhuid, het buitenste vel.
EPIDOTES, een bijnaam van Jupiter, zoo veel EPIPHLEBOS, noemt men iemand, die wijde,
groote en hoogliggende aderen heeft.
beteekenende als eengever van alle goed.
EPIPHONENA, gr., eene slotspreuk, eindspreuk,
EPIDKOME, aanloop, bijzonder bij sappen.
toeroep.
EPIDRONUS, noemden de Romeinen het zeil op
EPIPHORA, gr., (spraakk.) de herhaling eener
het achterstegedeelte van het schip.
uitdrukking aan het einde van verscheidene
EPIGATRUN, het opperste deel van den smeervolzinnen ; (geneesk.) ontstekende oogdruibuik boven de maag.
ping, oogtraning.
EPIGEI, een algemeene naam voor de nimfen,
die zichop het land onthielden, en waarvan EPIPHYLLOSPERNAE, planten , wier bloesem (of
eigenlijk zaad) op de bladeren is.
de Oreaden en Dryaden bijzondere klassen
EPIPHYSIS, dat gedeelte van een been, hetwelk
uitmaakten.
aan het grootere of hoofdbeen, door middel
EPIGLOTTIS, fr., het keel- of luchtpijpdeksel.
van eenen knobbel aangegroeid is, welk
EPIGONION, was een snaarinstrument der Grielaatste bij jonge lieden nog niet vast is,
ken, hetwelk 40 snares gehad heeft.
EPIGONATIE, was in de Grieksche kerk een mis- EPIPLASMA, eigenlijk eene brij van tar wen
met olie en water gekookt, die op de wonden
gewaad, hetwelk tot aan de knie reikte en
gelegd wordt •; in het algemeen echter zoo
naar de linkerzijde hing.
veel als cataplasma.
EPIGRANNA, gr., bijschrift, opschrift; spot- of
hekeldicht •; stekelig puntdicht. Epigramma- EPIPLEROSIS, bovenmatige opvulling der polsatisch, hetgeen zoodanig lets bevat. Epigramderen •; in het algemeen overvulling.
matist, een vervaardiger van zin- of spot- EPIPLOCELE, eene netbreuk.
EPIPLOOCOMIST, hij, die eenen dikken, vetten
dichten.
buik heeft, smeerbuik.
EPIGRAPHE,
thrift van een gebouw ; ook
motto op een titelblad. Epigraphisch, een EPIPOLASIS, overvloed van vochten.
opschrift bevattende, tot een opschrift be- EPIPOMPEUT1CA, liederen bij plegtige optogten.
hoorende. Epigraphis heet ook de zijde EPISCENIUM, het bovenste gedeelte van het
tooneel (in den schouwburg).
eener munt, welke beelden en schrift bevat •;
monepigraphisch, die alleen schrift •; anepi- EPISCH, gr., dat eenen held betreft •; episch
gedicht, heldendicht.
graphisch, die alleen beelden heeft.
EPISCHESIS, ziekte van (of met) onderdrukte
EPIKRISIS, gr., beslissing, vonnis, oordeel.
lediging, b. v., van het water, enz.
EPILENE, een wijngaardeniers- of kelder lied.
EPILENION, een zin Bans lien de Grieken, bij EPISCOPAAL, gr., bisschoppelijk. Episcopalen,
de bisschoppelijken, medeleden van de bishet kelderen van den wijn, ter eere van Bacschoppelijke kerk (in Engeland). Episcopaat,
thus uitvoerden.
het bisdom, de bisschoppelijke waardigheid.
EPILEPSIE, gr., de vallende ziekte. Epileptisch,
EPISCOPIANI, heetten in de Grieksche kerk eenige
de vallende ziekte betreffende.
geestelijken, die de assessoren van den
EPILOGUE, fr., epilogus, tat., eene slotrede, slot.
Chartophylax waren, en de uitspraken en
EPIMYLION, een molenaarslied.
besluiten van den bisschop beoordeelen
EPILOGISMUS, noemt men de verontschuldiginmoesten.
en en uitvlugten der geneesheeren, wang
neer eenegenezing slecht alloopt ; in het EPISCYNIUM, het optrekken der oogleden, wanneer men een ernstig gezigt maakt.
algemeen verontschuldiging, uitvlugt.
EPINEUX, fr., epineus, stekelig, doornachtig • EPISEMASIE, de eerste aanval eener ziekte • ook
de tijd, dat zij het eerst bemerkt worth.
moeijelijk, netelig.
EPISODE, eene uitweiding, eene inschuiving,
EPINICIA, gr., zegevieringen, zegezangen.
inlassching, invlechting, tusschenhandeling,
EPINYCTIDES, nachtbladeren, eerie soort van
tusschenverhaal, tusschengezang. Episoblaauwachtige of zwartachtige pokken, weldisch, ingevlochten, ingeschoven.
ke des nachtssteking en branding veroorzaken, meerendeels met ontsteking gepaard EPISPASTICA, is hetzelfde met corrodentia, maar
bijzonder zulke heelmiddelen, welke splingaande, en eene scherpe, naar etter zweeters en andere vreemde ligchamen nit de
mende vochtigheicl bevattende.
wonden trekken.
EPIODIUM, een begrafenislied.
EmARoxismus, die aanval , welke in koortsen, EPISTALNA, bevel van eenen vorst aan zijne
dienaars, in zijne huiselijke zaken.
buiten den gewonen, somtijds ook volt.
de pisbe
schouwing
het, bovenste
EPIPEDOLOGIE, datg edeelte der elementaire EPISTASIS, bij
gedeelte van het water.
meetkunst, hetwelk gewoonlijk planimetrie
EPISTAXIS, het neusbloeden • eigenlijk het (hergenoemd wordt.
haalde) druppelen.
EPIPHANIA, gr., bijzondere verschijningen •; ook
19
kVNSTWB.
EPIDEMIIK, gr.,
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epistola, lat., een brief, zendbrief;
fig. een verwijt, strafpredikatie. Epistolaire,
fr., wat tot de brieven behoort, als : style
epistolaire, briefstijl. Epistolographie, de
briefschrijfkunde, het briefstellen.
EPISTEMONARCH, een titel, welke aan de Griek, sche keizersgegeven werd ; ook een Griekschegeestelijke, wiens ambt voornamelijk
daarin bestond, om het yolk ter gelegener
tijd aan hunne verpligtingen te herinneren.
EPISTOLAREN, ondergeschikte geestelijken, die
in de Katholieke kerk de epistelen zingen.
in de middeneeuwen waren het schrijvers,
die de keizerlijke bevelen uitvaardigden.
EKSTROM, eene redekunstige figuur, welke
g
ebezigd wordt wanneer aan het einde van
eenen volzin, een of meer woorden herhaald
wojden.
EPISTYLUS, (bouwk.) de kroon of het bovenste
van eene zuil.
EPISYLLOGISMUS, afdalende reeks van sluitredenen
(in de redeneerkunde).
EPISYNNAPHE, (muz.) wanneer drie tetrakoorden,
ordelijk aan elkander gevoegd en voorgedragen worden.
EPITAPHIUM, eengrafschrift, grafsteen, graftombe.
EPITASIS, het tweede deel van een drama, waarin degrootste verwarring heerscht; (geneesk.)
het begin van den paroxismus of aanval
eener ziekte.
EPITAXIS, menigvuldige neusbloeding.
EPITHALAMIUM, een bruiloftsgedicht.
EPITHESIS, gr., een opstel, opschrift ; ook bedriegerij. Epitketes, een bedrjeger. Epithe-

EPISTEL,

tiseren , eenen bijnaam aan iemand geven.
Epitheton, bijnaamwoord • toezetsel.

is in de Grieksche kerk hetgeen in
de Katholieke boete is,
penitentie.

EPITIMION,

EPITOME, fr.

en lat., een uittreksel, kort begrip.
Epitomiseren , uittreksels nit een boek
makers, kort ineendringen.

EPITRACHELIUM, een

misgewaad in de Grieksche
kerk, dat om den hats zamengaat.
EPITRITOS, (muz.) was bij de Grieken zulk eene
verhouding van intervallen, waarbij, zoo als,
b. v., bij de verhouding der zuivere kwart
4: 3, hetgrootere getal het kleinere eenmaal en nog het derde deel van hetzelve in
zich bevat, en hetwelk men heden ten dage
roportio sesquitertia noemt.
AP
EPITRITUS, eenversvoet, welke uit eene korte
en drie lange lettergrepen bestaat.
EPITROPE
redek.) wanneer men aan zijne partij
lets toegeeft, om met het overige dezelve des
te beter te kunnen bestrijden.
EPIZEUXIS, gr., de herhaling van een en hetzelfde woord, in het begin van eenen volzin.
EPIZOOTIE
, gr. ,
veeziekte, sterfte van het vee.
EPODE, gr., het laatste gedeelte van een gedicht,
nazang • ook een klein vers, hetwelk op een
.
grooter gedicht volgt

EPODUS,

EQUI.
een betooverde , door tooverij geke-

tend.
EPOGDOUS, (muz.)

bij de Ouden de betrekking
der intervallen, waarbij het grootere getal
het kleinere eenmaal en nog het achtste deel
van hetzelve in zich bevat.
EPOMIDEN, eene soort van kap, welke de doctoren en licentiaten eertijds bij plegtige gelegenheden droegen.
EPONA, bij de Romeinen, de godin der paarden,
ezels en hunne drijvers.
EPOPtE, gr., een heldendicht •; ook een gedicht,
waarin het een of andergeschiedkundig
onderwerp uitgebreid en bezongen worth.
EPOPTEN, de in o.ewijden, deelhebbers aan de
Elusinische geheimen ,
ordebroeders •; ook de
geheime oppersten dezer broederschappen.
EPOQUE, fr., tijdstip, tijdpunt, begin eener
tijdrekening of jaartelling, b. v. bij de Joden
van de scheppin o. der wereld, bij de Christenen van de geboorte van Christus, bij de
Mahometanen van de Begira, of vlugt van
Mahomet.
EPOS, zie epopee.
EPULATIE, gastmaalhouding. Epuleren, brassen,
astnaaal houden.
g
EPULONEN , Romeinschepriesters , die zekere
offeranden verrigten en de daarbij gebruikelijkeschouwspelen en feesten geven moesten.
EQUAAL, aequalis, lat., evengenlijk, evenredig
gelijk in ouderdom. Equaliteit, evengelijkheld, billijkheid. Equanimiteit, gelijkmoedigheid. Equatie, verevening, evengelijking.
Equeren, etTenen, evenen, gelijkmaken.
EQUATIE, zie equaal.
EQUATOR, lat., aequator,

eene aangenomen lijn,
welke de aarde in tweegelijke halfronden
dee p . Equilateraal, aequilateralis, lat., hetgeen gelijke zijden heeft. Equiliber, aequilibrium lat., het evenwigt. Equilibrist,
koordendanser , kunstenmaker. Equinox,
aequinoctium, lat., gelijkheid van dag en
nacht, welke tweemaal des jaars plaats heeft,
namelijk in de lente en in den herfst,wanneer
dag en nacht even ran zijn. Equinoctiaalcirkel, aan eenige slingeruurwerken, die den
waren tijd, naar de zon, aanwijzen. Equinoctiaal zonnewUzer, lien men in alle oorden

der wereldgebruiken kan, daar de anderen
slechts op eene poolshoogte gerigt zijn.
EQUIPAGE, fr., alles vat tot gemak. p yacht en
den stoet van de rijken behoort, als : koetsen, paarden, bedienden enz. •; krijgsgereedschap, ook de manschappen der schepen, en
hetgeen tot de uitrusting derzelve behoort.
Equipement, de uitrustiu g van een' man,
schip, of van militaire korpsen •; kleeding en
wapens. Equiperen, uitrusten, bemannen.
EQUIPEUR, een arbeider, die in eene geweerfabrijk de enkele, door anderen vervaardigde
deelen van eengeweer tot een geheel vereenigt.
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EQUIPOLLENT, gelijkgeldig.
EQUITEIT,

aequitas, lat., de billijkheid, welke

de Romeinen zich alspersonen voorstelden
en vergoodden.
EQUIVALENT, aequivalent, gelijkwaardig; equivalentie, gelijkwaardigheid. Equivaleren,
van gelijke waarde zijn.
EQUIVOQUE, dubbelzinnig, twijfelachtig • ook
dubbelzinnigheid •; equivoques, woorden of
redenen Welke op verscheidene wizen kunnen uitgelegd worden.
EQUULEUS, houten paard of ezel waarop de slaven der Romeinen tot straf rijden moesten.
ERADICEREN, met den wortel uitrukken , uitrooijen.
ERADEREN, afschaven, uitkrabben.
ERANEUM
,
eerie leening, welke men aan eenen
behoeftigen doet, op voorwaarde, dat hij,
in betere omstandigheden komende, hetzelve
zonder interest weder zalgeven.
ERATIDIA, erotidia, erotia, feesten, welke alle
5 jaren, ter eere van Cupid°, to Tespis, gehouden werden, opdat hi' de oneenigheden
tusschengehuwden zoude afwenden.
ERATO, eerie der negen zanggodinnen, de muze
der lirische dichtkunst.
E RE, lat., ter zake dienstig, nuttig.
overeindstaan.
ERECTIE, het oprigten,
EREMIET, heremiet, kluizenaar. Eremitage,
kluis, kluizenaarswoning, kluizenaarshut.
Zie heremitage.
EREMODICUM, het laten liggen van eene, voor het
gerigt aanhangige, zaak; ook eene straf, die
niet voor hetgeregt verschenen, is opgelegd.
ERETRISCHE AARDE, eene kleiachtige aarde,
graauw en ook wit, den naam dragende van
Enetrium, het tegenwoordige Negropont.
Beide soorten worden in degeneeskunde, en
de witte ook door de schildersgebruikt.
EREUXIS, ereugmus, eryge, bet oprispen.
ERGASTERIUM, de werkplaats, bijzonder een
laboratorium.
ERGO, gevolgelijk, daarom.
ERICITEN, heeten zulke dendriten, waarin de
teekening slechts enkele boom 'es met stam
en takken voorstelt.
ERIGEREN, oprigten , opbouwen, verheffen,
overeindzetten. Zie erectie.
ERINNEN, erinnyen, bijnaam der wraakgodinnen, of furien.
ERIPIEREN, ontrukken,
we semen.
ERIS, de godin der tweedragt, van den twist en
haat.
ERISICHTON, naam van eenen onverzadelijken
vraat, die eindelijk zijne hander) en voeten
opvrat.
ERISTIC1, eristiek, stria- en twisttheologie, zie
Polemiek. Eristisch, twistziek.
ERLANGER-BLAAUW, eene naar Berlijnsch blaauw
zweemende verve
,
welke uit Alicantische
soda en eenderde deel zuiver roet vervaardid
worth.
g

ESCA,

eene tol, welke in de Levantsche handetplaatsen, bijzonder to Smyrna, van de in- en
uitgaande schepen betaald moet worden..
ERNST VUURNVERK, bij de vuurwerkers elk vuurwerk, dat tot het dooden van menschen of
dieren vervaardigd wordt.
ERODENTIA, (heelk.) middelen, welke met hunne
spitse deelen het vleesch afknagen.
EROGATOR, is voornamelijk degene, die iemands
laatsten wil ten uitvoer bred t.
EROGEREN, uitdeelen, bedeelen • uit even kosten maken.
EROS, gr., de god der liefde, die bij de Grieken,
gelijk Cupid° bij de Romeinen, als minnegod
vereerd werd.
EROTEMATISCH, in vragen vervat, vraagsgewijze.
EROTIDIEN, waren feesten bij de Grieken in de
stall Thespia, in Bebtie, welke all vijf jaren
op den berg Helikon , ter eere van Amor
gegeven, en waarbij voor muzikale wedstrijdersprijzen uitgeloofd werden.
EROTISCH, verliefd, minziek ; ziektenen toevallen, die uit liefde ontstaan.
EROTOMANIE„ razernij uit liefde.
ERRATA, een aantal drukfeilen, list van drukfeller). Error, lat., erreur, fr., dwaling,
fout • error calculi of in calculo, eerie font
in de berekening; salvo errore calculi, met
voorbehoud van fouten in de berekening.
ERRHINA, neusmiddelen, niesmiddelen, hiespoeder.
ERUCTATIE, eructatio, lat., het oprispen, het
opgeven van wind uit de maag door den
mond. Eructeren, oprispen.
ERUDIET, eruditus, lat., geleerd, kundig, ervaren. Eruditie, geleerdheid, kunde, ervarenheid.
ERUEREN, uitvorschen, navorschen, zich in eene
zaak verdiepen, dezelve doorgronden.
ERUMPEREN, uitbreken, uitbarsten. Eruptie,
eruptio, lat., uitbarsting, uitwerping van
brandbare stollen der vulkanen; alles wat
metgeweld voor den dag komt, als : het
neusbloeden • uitval van eene bezetting nit
eene schans of vesting,
enz.
ERYCINE, een bijnaam van Venus, van den
berg Eryx in Sicilie, op welks top zij eenen
beroemden tempel had.
ERYSIPELAS
,
de rocs (ziekte).
ERYTHEMA, de valsche roos, eene voorbijgaande
vurige roodheid der huid, welke van het
wrijven en uitwendige bijtende scherpte
voortkomt.
ESCABELLON, escablon, fr., het voetstuk van een
borstbeeld, wanneer het van onder smal
toeloopt.
ESCADRE, fr., eskader, eene scheepsafdeeling,
gedeelte of smaldeel eener vloot, Escadron,
een eskadron, eene compagnie Kavallerie.
ESCALADE, beklimming, overklimming, veelal
door middel van ladders • bestorming eener
vesting door middel van stormiadders. Esca-
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laderen, beklimmen, opklimmen, oYerklimmen • berennen, bestormen.
ESCALE, een werktuig, waarvan men zich oudtijds in den oorlog bediende, om over de
stadsgrachten te komen, en het als petarde
aan depoort der vesting aan te werpen.
ESCAMOTTEREN, goochelen, ontfutselen, wegmoffelen, uit den zak rollers. Escamotterie, goochelarij, ontfutseling, listig bedrog. Escamotteur, een goochelaar, zakkenrolder.
ESCA.NTOLA, de kamer op eene galei, waarin de
Arzusin of Profos zich onthoudt.
ESCAPADE, gekke kuur, moedwillige 'on ensstreek : escapaden maken.
ESCIRPE, de binnenwaartsche helling van de
walgracht (in de vestingbouwk.); de buitenste
wordt contrescarpe genoemd.
ESCARPINEN, dubbelhaken, welke met kettingkogels geladen en teen de touwen en zeilen
eri gt werden.
g
ESCARPINS, fr., dansschoenen zonder hakken,
omgekeerde schoenen.
ESCHALOTTE, het koperen blad aan het mondstuk
der snorregisters.
ESCHAROTICA.
g
,ensmidl welke eerie
schurft of korst maken.
ESCHBLAAUW, eene schildersverw, die uit eenen
zekeren stee p bereid wordt.
ESCHEL, escher, de derde hoofdsoort der blaauwe
verw of smalt, welke onder alien de bleekste
Is.
ESCLATAGE, het regt eener engelsche conipagnie,
om uitsluitend eerie soort van handel te
driven; ook de tol, welken de Fransche
schepen tot aan de oorlogsverklaring in 1795
van alle koopwaren, die zij uit En eland
haalden, nog boven de gewone uitgaande
re ten moesten betalen.
ESCOMPTE, fr., aftrek in rekening; korting,
rabat. Escompteren, aftrekken, afkorten.
ESCOPETTERIE, eene salvo uit het kleingeweer.
ESCORIAL, El-escurial, Spaansche villa, met
eenprachtig klooster, nabij Madrid. Pit
klooster is ter eere van St. Laurentius in de
gedaante van een rooster gebouwd.
ESCORTE, geleide, bedekking. Escorteren, geleiden, beschermen, bedekken, als b. v. ter
zee, door oorlogsvaartuigen, te land, door
eene militaire bedekkin g van soldaten.
ESCOUIDE, zooveel als korporaalschap.
ESCROQUEREN
,
aftroggelen, met list afhalen.
Escroquerie, aftroggeling, afzetterij.
ESCUDO, eerie Portugesche gouden munt, welke
1600 reel of 4 1 /ulden
geldt. Escudo de
.2g
oro, eene Spaansche gouden munt van 20
realen, of iets meer dart 4gulden. Escudo de
p
lata, eene Spaansche rekenmunt, welke 1 1
escudo de vellon bedraagt. Escudo de vellon.
eene Spaansche zilvermunt, iets meer dan
eengulden waardig.
ESITOTOL, een tol van uitvoer, uitgaande re ten.
Es /du, eene der 24 toonsoorten der rnuzijk.

ESSE.

de slokdarm.
inwendig is ; wetenschappelijk,
naauwkeurig, juist. De oude wijsgeeren verdeelden hunne voordra gtin
in eene esoterische,
voorgeoefende denkers en ingewijden, en
eroterische, voor ongeoefende toehoorders,
oningewijden.
ESPAGNOLADE snoeverij , pralerij , snorkerij.
ESPALIER, een leiboom
,
die te gen eenen muur
of een staketselgeleid wordt.
ESPALMI eerie soort van mastikvernis, welke
het bout, dat men daarmede vernist, to en
vuil en wormen beveiligt.
ESPALMAGA, de kosten van vat- of scheepsver-

ESOPHAGU8, esophaag,
ESOTERISCH, wat

pikking.

EspEcE, fr., geslacht, soort •; ook geld •; en es aces, in spetie, in klinkende munt.
ESPERANCE, fr., de hoop. Cap de bonne esperance,
de kaap de goede hoop.
ESPLANADE, fr., voorplein, vlakte •; open plasts
tusschengroote gebouwen, of tusschen eene
vesting of citadel en de huizen der stad.
ESPOIR, een klein metalen kanon, hetwelk op
het verdek eenes schips geplaatst wordt, en
waarvan men zich bij landingen bedient.
ESPONTON, eene soort van halvepiek, waarvan
men zich op schepen voor het enteren
bedient ; ook het geweer, dat bij de landtroepen voorheen de onderofficieren droe(Yen•
b
ESPRIT, fr., geest, verstand • bel esprit, schoone
geest, geleerde •; esprit fort, sterke geest,
vrijdenker, vrijgeest. Esprit de corps, het
voorstaan der denkwijs van een gezelschap
of vereeniging • de gehechtheid aan dezelve.
Esprit public, volksgeest, algemeene denkwijs.

een klein vaartuig of sloep, waarvan
men zich bij groote sehepen, voor het of en
aanvaren bedient.
ESQUIRE, eng., titel van een' engelsch edelman •;
schildknaap.
ESQUISSE, schets, eerste ontwerp van eene schilderij, enz. Wel is waar, een geheel ruw ontwerp (als croquis), maar het plan , dat door
eenige nog niet volkomen uitgewerkte trekken, van eene schilderij, gebouw, tooneelstuk, enz, opgegeven is.
EssAEERs en Esseners, eene sekte onder de oude
Joden, die volgens Plato's leerstellingen hadelden, en het meeste op stille aandachtige
bespiegelingen en strenge zeden zich toelegESQUIF,

den.

fr., proef, onderneming. Coup d'essai,
proefstuk •; de toets van goud of zilver. Essaieren, beproeven, toetsen. Essaieur, hij,
die dit doet.
ESSAMEE, een soldijbrief, dien de Turksche soldaten bekomen, en teen weiks tooning zij
hunne soldij,
ook door anderen kunnen laten
ontvangen.
ESSAI,

ESSE, het wezen, zijn, de toestand.
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ETRU.

fr., het uitkramen, de tentoonstelling
van koopwaren; ook het opsieren der vrouwen, om zich te doen opmerken • verder het
ESSERA, een uitslag, wee zich in breede,
aannemen van zekere houding, om zijne
enkele vlekken, glad, vlak, brandend en jeugeleerdheid, zijnen rijkdom, of zijn verstand,
trend van eene blinkende roode kleur, voorenz. te doen in het oog vallen. Etaleren, nitnamelijk aan de handen en in het gezigt,
kramen, openleggen, ten toon spreiden.
meerendeels zonder koorts voordoet ; windETALON, een ijk, ijkmaat, gewigt, el, enz., gebuilen, netelziekte.
bruikt wordende, om andere maten en geESTA.FETTE, een rijdende postbode.
wigten daarmede te ijken.
ESTAMINET, een herberg, alwaar men zamenkomt, om te drinker en zich te vermaken. ETAmiN,zeefdoek, zijgdoek, pakdoek; eene donne
wollen stof.
Estaminette, een gezelschap van zwelgende
•; kleine ETAPE, stapelplaats, voorraadplaats voor doorboeren • ook eene kwakzalverskraam
trekkende soldaten, alwaar de levensmiddekroeg.
len uitgedeeld worden, en alzoo rust gehouESTAMPE, een afdruk, koperen plaat, gravure •;
den wordt; diensvolgens ook rustplaats.
ook een werktuig der smeden, orn gaten in
Etapier, leeftogtbezorger, proviandbezorde hoefijzers van paarden te slain.
ger.
ESTAMPITIA, een stem el waarmede in Spanje
•: Yo ETAT, staat, toestand, gesteldheid, vermogen,
de gewone onderteekening des koning
inrigting •; overslag van kosten, de bepaalcle
el Rey, (dat is • 1k de Koning) gezet wordt.
som van ontvangst en uitgaaf; list of naamESTANDARTE, standaard, de via n bij de ruiterij.
rol • staf • schriftelijk opstel van lets. EtatESTERLIN, eene oude Fransche munt , welke
major, de staf bij een legerkorps. Etat-maonder Philippus den Schoonen in 1509 ge'or-general, generale staf, algemeene kwarslagen werd, en van fijn zilver was.
tiermeester staf.
ESTIMABEL, estimable, fr., achtingwaardig,
schatbaar. Estimatie, hoogachting, waarde- ETEIGNOIR, een domper, domp-hoorn.
ring. Estime, achting, waarde. Estimeren, ETENDUE, wijdte, grootte, omvang, uitgestrektheid.
waarderen, hoogachten.
ESTIME, evenivigtigheid, het behoorlijke even- ETERNEL, eeuwig, altijddurend •; de Eeuwige.
wigt op beide zijden van een schip, bij het ETESIENISCHE WINDEN, zachte, koele winden, in
de hondsdagen.
bevrachten van hetzelve in acht te nemen.
ESTOCADEN, bedelarijen, lastige aanzoeken •; ook ETHICA, ethiek, zedeleer.
ETHMOIDALIS, Ethmoideus, zeefvormig.
bedelbrieven • brandbrieven.
ESTOMPE, zulk eene teekenmanier, waarbij de ETHNARCH, re ter en oudste onder de Joden •;
ook in het algemeen, de regent of bevelhebverwen dik gelegd en het licht en bruin door
her van eene provincie.
het wrijven met een stuk zamengerold papier
of zeem, een doezelaai genoernd , voortge- ETHIYOGRAPHIE, gr., geschiedenis der volken.
ETHOGRAPHIE, zedenbeschrijving. Ethologie, leer
bragt worden.
en verhandeling over de zeden en gebruiken
ESTRADE, optred, verhevene plaats voor een
van een yolk.
praalbed, of troon •, ook eene afwijking van
ETHOPEE, beschrijving der zeden en aandoeninde hoofdzaak, in het twisten.
gen van eenen persoon.
ESTRATTO, ital., extrait, fr., een uittrek, eenETHOS, het aandoenlijke in den schrijfstijl.
voudige lottowinst.
ESTROPADE, de sprong van een paard, wanneer ETIQUETTE, een opschrift, hetwelk de korte
inhoud is van het een eene zaak bevat, op
het zich van voren opheft en evens van achflesschen, karotten enz., opschrift, of titel •;
teren uitslaat • ook een toer van de koordeook het ceremonieel aan het hof, of in voordansers (acrobates), welke daarin bestaat, dat
name gezelschappen •; hoofsche manier.
zij met de harden aan het koord hanger', en
alsdan met het ligchaam tusschen de armen ETONNANT, verbazend, verwonderlijk, ongemeen.
ETOUFFA NT, versmorend, verstikkend. Etouffedoorwentelen.
ren, verstikken, der en onderdrukken.
ESTROPIEREN, verminken. Estropiê, geestropiETOURDERIE, onbezonnenheid, verwaandedomme
eerd, verminkt.
stoutmoedigheid. Etourdi, een losbol •; ook
ETARLAGE, het staangeld der kramers • ook het
onbezonnen, vermetel. Etourdissement, bestalgeld • eindelijk de ruimte tusschen twee
dwelming, baloorigheid. Etourdisseren,
karreboomen.
bedwelmen, verdooven, bedremmelen.
ETARLISSEMENT, fr., eene inrigting, een gesticht.
Etablisseren, neerzetten, vests en oprigten, ETRANGE, vreemd, zeldzaam, ongewoon, wonderlijk. Etranger, vreemdeling.
stichten.
ETAGE, fr., verdieping van een huis. D'Hage en ETRONCUS, onderbuiksgezwel.
ETRURISCH, of Hetrurisch, Hetruscisch, het
êtage, al hooger en hooger.
karakteristieke, dat de Hetruriers aan hunne
ETAGEERMAAT, een werktuig, waaraan de lengte
kunstwerken gavel, en in ooze tijden bij
der haren, vOck het trensen, gemeten wordt.

ESSEICE,

fr., geest, verfljride zelfstandigheid.

Essentieel, wezenlijk, zelfstandig.

ETALAGE,
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EUTH.

gebouwen en drinkgereedschap nagebootst EUPHLOGIA, de goedaardige pokkenziekte.
EUPHON, een door Chladny te Wittenberg ult.wordt.
gevonden muzijkinstrument, in den vorm
ETUI, koker, b. v. voor messen en allerhande
van eenen schrijflessenaar, en inwendig omgereedschappen.
trent 40 horizontaalliggende glazes staves,
ETYMOLOOG, voor keener uitlegger, afleider
ter dikte eerier schrijfpen en omstreeks 17
van woorden. Etymologie, woordkennis,
duim lang, hebbende. Het worth bespeeld als
woordgronding, uitlegging en nasporing van
de harmonica, wier toonen het nabij komt.
den oorsprong der woorden. Etymologisch,
het een tot de woordkennis behoort. Etymo- EUPHORBIA, een bekend plantengeslacht, wells
talrijke (omtrent 200) soorten bijna alle
logiseren, den ors roe der woorden oneen zeer scherp , bijtend sap schijnen te
derzoeken.
bevatten. Euphorbium, het verdikte sap der
EUAEMIA, goede gesteldheid des bloeds.
E uphorbia .
EUANTHES, bloeijend, schoon.
EUCHARISTIE, dankbaarheid ; ook de dankbare EUPHORIA, de welstand ; bij eene genezing, het
welgelukken.
viering van den doocl van Jezus, het heilige
EUPHROSINA, naam van eene der Brie bevalligavondmaal.
EUCHELAJON, eeneplegtigheid of ceremonie der
heden of gratien •; (fig.) de vreugde.
Grieksche kerk, welke met het laatste oliesel EUPNOEA, goede ademhaling.
EUPORIA, tegenwoordigheid van geest, behenin deRoomsche kerk overeenkomt.
digheid, enz., bij voorbeeld, van den wond&CHLORINE, het hyperoxygeneerde keukenzoutheeler bij operatien, van den geneesheer in
zuur
moeijelijke gevallen.
EUDAEMON, een goede geest. Eudaemonie,
hooge zaligheid van den geest, gelukzalig- EUPORISTA, geneesmiddelen, welke gemakkelijk
te bereiden zijn en meerendeels altijd voor
heid. Eudaemonismus, de bewertng of erde hand liggen.
kenning der gelukzaligheidsleer : volgens
Kant, het onophoudelijk streven naar de EURF, een dikke ronde tulband, lien de Turksche wetgeleerden en de opperste geneesheer
volkomenheid van het menschelijke geslacht.
des Sultans dragen.
EUDIOMETER, luchtzuiverheidsmeter, werktuig,
EUROS, schimmel, molder.
om de zuiverheid der lucht te meten,
EUDORA, de geefster van alles goeds en schoons. EURYALUS, een bijnaam van Apollo, zooveel
beteekenende als een die alles verlicht.
EUDURAN1ON, het doorsehijnend zonnestelsel,
een door den Engelschman Walker uitgevon- EURYDICE, de vrouw van Orpheus. Zie Orpheus.
denwerktuig, om het wereldstelscl in des- EURYNOME, de dochter des Oceaans ; volgens
Hesiodus, de moeder der Horen.
zelfssterrekundige betrekkingen zeer aanEURYSTHEUS, een kleinzoon van Perseus, koning
' schouwelijk voor te to lee
van Nycene en tegenstrever en beheerscher
EUDYNAMIA, het betrekkelijk regelmatige levensvan zijnen bloedverwant, Herkules, die op
vermogen, en alzoo, volgens het grondbegrip,
zijn bevel twaalf groote en gevaarvolledaden
hetzelfde als Eucratia.
verrigten moest.
EUEXIA, een wenschelijke gezonde toestand van
hetorganismus, het tegendeel van Cachexia. EURYTHMIE, welluidende overeenkomst •; overeenstemming van alle deelen, in verzen,
EUMENIDEN, waren bij de Heidenen de plaaggebouwen, beelden, enz.; leer der evenregeesten der helle, de wraakgodinnen, de
digheden.
furien.
EUMOLPIDEN, de rates in het geestelijke gerigt EURYTHMUS, goede, regelmatige en natuurlijke
te Athenen.pols.
EUNOMIA, de goede wetgeving •; naar de oude EUSCHEMOSYNE, de goede uiterlijke welstand.
fabelleer, was zij eene dochter van Themis, EUSEBIA, de godin of begunstigster der godgeleerdheid.
degodin der geregtigheid.
een gesnedene, EUSEM1A, goedevoorbeduiding, goedvoorteeken.
EUNUQUE, fr., eunuchus, at een
EUSTYLOS, (bouwk.) met zuilen voorzien • juiste
ontmande.
verhouding der zuilen.
EUPATHIE, (geneesk.) een toeval, waarbij weinig
EUTERPE, eene der negen zanggodinnen, de
gevaar is.
godin der muzijk.
EUPEPSIE, gemakkelijke spijsvertering.
EUPHEME, de voedster der Muzen, en moeder EUTHANASIE, het wel sterven, een zachte dood,
het ontslapen.
van den Erotus, wier steenen standbeeld op
EUTHIA, een kunstwoord der Grieksche muzijk,
den Helicon shoed.
hetwelk eene toonopvolging van de die to
EtimEmismus , cene verzachtingsuitdrukking,
naar de hoogte beteekende.
verzachtend woord, verschoonende uitdrukking, bij voorb., ontslapen, henengaan, voor EUTHYMETRIE, Euthylogie, dat gedeelte der meetkunst, hetwelk over de linen handelt, of de
sterven.
theorie van de afmeting der lengte-uitgeEUPHONIE , welluidendheid , schoone klank.
breidheden hevat.
Euphoniseh, welluidend.

EVOII.

— 151 —

gemoedsrust; vrolijkheid van geest.
behoorlijke kracht, vastheid.
EUTROPHIE, de behoorlijke en gepaste voeding
des ligchaams.
EVACUATIE, ontlediging, ontruiming • afgang.
Evacuantia, ontruimings- of ontledigingsmiddelen. Evacueren, ontruimen, ledigen.
EVAGATIE, uitwijking, uitweiding. Evageren,
uitwijken, uitweiden.
EVALESCEREN, toenemen, opgroeijen, sterker,
grooter worden, in waarde rijzen.
EVALVATIE, aanslag, schatting • ook het gehalte
der munten. Evalveren, aanslaan, schatten,
waarderen.
EVAMERION, de God der herstelling uit ziekten •;
waarschijnlijk een bijnaam onder welken
Apollo of Esculapius vereerd wend.
EVAN
,
bijnaam van Bacchus.
EVANESCEREN, verdwijnen.
EVANGELIE, euangelium, woordelijk : eene goede boodschap, of aangenaam berigt; het
evangelie. Evangelist, een der vier evangelisten.
EVANOMETER, een werktuig,
om het blaauw der
lucht te meten.
EVAPORA.TIE, uitdarnping, uitwaseming; een
scheikundige bewerking, waardoor men
vlugtige van minder vlugtige of teen het
vuur bestand blijvende deelen afscheidt •; ook
(geneesk.) het uitdampen des menschelijken
ligchaams, of het zweeten. Evaporeren, uitdampen, zweeten.
EVASIE, de ontvlugting, het ontloopen.
EVECTICA, Evectiek, datgedeelte der geneeskunde, hetwelk leert, hoe men tot eenen
goeden staat van gezondheid geraken kan.
EVELLEREN, uitrekken, ontwortelen, uitroeijen.
EVENEMENT, fr., gebeurtenis, voorval, toedragt
van zaken.
EVENTUALITER, gebeurlijk, bij geval, mogelijk.
Eventueet, gebeurlijk.
EVERSIE, eversio, lat., omkeering, omverwerping. Everteren, omkeeren, omverwerpen.
EVERTEREN, omwerpen, omverwerpen, ter neer
storten, onbekwaam, ongelukkig maken.
Eversie, ornverwerping.
EVERTUEREN, pogen, zijn best doers.
E VESTIGIO, lat., op staanden voet, dadelijk, op
deplaats, voor de vuist.
EVIADEN, naam der bacchantinnen. Evius, bijnaam van Bacchus.
EVICTIE, overtuiging ; ook borgstelling, borg,
schadelooshouding.
EVIDENT, klaar, blijkbaar, klaarblijkelijk. Evidentie, zekerheid, klaarblijkelijkheid.
EVINCEREN, bewijzen, openleggen, ophelderen ;
te boven komen.
EVITEREN, vermijden.
EVOCATIE, uitroep, uitboezeming • indaging van
eenen uitlandigen. Evoceren, uitroepen •
indagen.
Evon , Evoe , ha ! heisa ! hoerra ! hoezee !

EUTHIMIE,
EUTONIE,

EXAR.

vreugdekreet van het yolk, bij de openbare
spelen der Grieken en Romeinen.
EVOLUTIE, beweging, zwenking der soldaten ;
beweging of wending van eene vloot, of een
leer enz. •; (in de muzijk) de bulging van de
stem. Evolveren, ontwikkelen.
EVOVAE, deze zes klinkletters, waaruit men een
woord zamengesteld heeft, beteekenen de
toonen, waarin bij de oude kerkmuzijk de
slotwoorden der koralen: saeculorum amen
gezongen werden, en waaruit de organisten
eenen over an tot het volgend gezang moesten maken.
EVULGEREN, uitstrooijen, verspreiden, onder de
menschen brengen.
EWSAT of Edna, een Turksch ordekleed.
Ex, lat., uit. In zamenstellingen beteekent het
echter : eertijds, voormalig, gewezen, b. v.
exminister, exprofessor. Ex professo, w ill
en met vlijt •; ex tempore, uit het geheugen,
van bui ten.
EXACT, naauwkeurig, stipt, puntelijk. Exactie,
invordering, vordering, afpersing, knevelarij. Exactitude, naauwkeurigheid, stiptheid.
EXACTOR, was bij de Romeinen een slaaf, die
de schulden invorderen, en ook dearbeiders
aanzetten moest, om het hunne ter re ter
tijd of te leveren •; hij, die eerie wisselschuld
betalen moet.
EXA.CUEREN, scherp maken, aanzetten ; ook
opwinden, bewegen.
EXAEMIA, bloedverlies, verbloeding. Exaemon,
volbloedig. Exaemos, bloedeloos, verbloed.
EXAGERATIE, vergrooting, overdrijving; groote
ophel. Exagereren, lets vergrooten.
EXAGITEREN, plagen, kwellen, rifts maken,
vertoornen.
EXAGONIA, dingen , die niet ter zake behooren.
EXALMA, Exalsis, het uitspringen, bijzonder
van een wervelbeen, een hand- of voetgewricht uit zijnen stand.
EXALTATIE, verhooging, verheffing •; ingeving,
dweeperij • overspanning. Exalteren, verhoogen •; in de hoogte zweven; dweepen.
EXAMEN, lat., beproeving, ondervraging. Examinatie, het onderzoek, de beproeving.
Examinator, ondervrager, uitvrager, onderzoeker. Examineren, ondervragen, onderzoeken • uithooren.
EXANIMEREN, den moed benemen, afschrikken.
Ex Ammo, lat., van harte, hartelijk, met voordacht.
EXANTHEMA,

uitslag, blaren of vlekken op de

hued.
EXANTLATIE
,
het uit p ompen

der lucht of eener
andere vloeistof.
EXARCH, voormaals de stedehouder der Oostersche keizers , over het ondergedeelte van
Italie. Exarchaat, het arnbt en gebied, of d v
waardigheid van zulk eenen stedeliouder ;
ook hedendaags bij de Grieken de afgevaardi o de van den patriarch, die voor denzelven
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door de provincien reist, om de bisschoppen EXCLUDEREN, uitsluiten. Exclusie, uitsluiting.
en kerken te bezoeken.
Exclusief, uitsluitenderwijze, uitgenomen.
EXARTICULATIE, verrekking, ontwrichting.
EXCOGITEREN, verzinnen, verdichten.
EXASCIEREN, uitwerken, het ruwste wegwerken. EXCOLEREN, aanbouwen, volkomen maken, verEXASPERATIE, verbittering. Exaspereren, verbeteren. Excolering, de uitwerking, verbitteren.
betering.
Ex ASSE, lat., geheel, volkomen.
EXCOMMUNICATIE, de kerkeban. ExcommuniceEXANCTOREREN, ontzetten, afzetten, met beren, in den ban doen, buiten de gemeenschimping wegzenden.
schap der kerk sluiten.
EXATMOSCOPIUM, werktuig om de uitwaseming Ex COMPOSITO, uit de vergelijking.
te metes.
EXCOMPTE, keten. Escompte en Disconto. Zie dit
EXCARNATIE, het ontvleezen. — Excarnificeren,
laatste woord.
ontvleezen, martelen, pijnigen, folteren.
Ex CONTINENT!, dadelijk, wat terstond geschiedt.
Ex CATHEDRA, beslist de Paus, wanneer hij, EXCORIEREN, villen
•; tot op het bloed geeselen.
naar aanleiding der Heili ae Schrift, der EXCREMENT, uitwerpsel, drek.
overleveringen, of ook vorgens zijn eigen EXCRESCENCE, fr., uitwas,
goeddunken, eene uitspraak doet.
. EXCRETIE, afzondering, uitwerping.
EXCAVATIE, de uitholing, het uitholen.
EXCUDIT, lat., hij heeft het gesneden of gegraEXCEDEREN, overschrijden, uitspatten, overveerd; de plaatsnijders zetten dit op de door
treden.
henvervaardigde platen met hunnen naam.
EXCELLENT, uitstekend, uitmuntend, voortreffe- EXCULPATIE, vrijspraak. Exculperen, onschullijk. Excellentie, heerlijkheid, voortreffelijkdig verklaren, schuldeloos voorstellen.
heid • titel, welken men aan ministers en EXCURREREN, buitensporig zijn. Excursie, uitonderscheidene andere voornamepersonen
weiding ; strooppartij ; eene korte reis ,
geeft. Excelleren, uitmunten, root zijn.
uitstap.
EXCENTRICITE1T, buitengemeenheid, overspanEXCUSABEL, excusable, fr., te verontschuldigen,
fling. Excentrisch, wat om een ander midverontschuldigbaar. Excuse, verontschuldidel punt draait, (figuurl.) ongewoon, overging. Excuseren, verontschuldigen.
spannen • het tegendeel van het concen -Excusso, excussio, lat., excussion, fr., de
trisch.
uitwinning des voornaamsten schuldenaars •;
EXCEPT, uitgenomen, uitgezonderd. Exceptie,
ook naauwkeurig onderzoek ; beneficium
uitzondering, tegenspraak, uitvlugt.
excussionis, het regt om den hoofdschuldeEXCERPEREN, uittreksels maken, verkorten of innaar it te winnen, voor dat men den borg
het kart overbrengen. Excerpt, uittreksel.
in regten betrekt.
Excerpta, lat., uittreksels uit boeken.
EXECRABEL, execrable, fr., afschuwelijk, vloekEXCES, uitspatting, moedwil •; ook gewelddadigwaardig. Execratie , de afschuw of afkeer
heid. Excessief, buitensporig, onmatig,
van jets ; ook verwensching. Execreren, veroverdreven.vloeken, verwenschen.
EXCHEQUER, en g., de schat- of rekenkamer, het EXECUTANT, (muz.) een muzijkant, welke zich
finantiele hof van den koning van Grootbritop concerten laat hooren. Executeren, een
tanje •; ook het oppergeregt des Aartsbisvonnis uitvoeren
•; ook ter straffe of ter dood
schops van York. Exchequer-bills, staatsbrengen. Executeur, uitvoerder van eene
schuldbriefjes, of banknoten, in plaats van
volmagt, of testamentairen last. Executie,
gereed geld.
uitvoering • voltrekking van een vonnis.
EXCIPIEREN , uitzonderen , eene uitzondering
Executoriaal, ook executabel, het een door
maken • ook teen inbrengen, tegenoverstelgeregtsdwang gevorderd lean worden.
len, tot verantwoording voortbrengen; ook EXEDRA, eerie plaats vol stoelen •; vergaderzaal,
(in de artsenijmengkunde), wanneer men
gehoorzaal, enz.
drooge poeijers onder vochten men t•
EXEGESE, exegesis, gr., verklaring, uitlegging,
EXCITATIE, aanmoediging, aanzetting, herinnevoornamelijk van den bijbel. Exegeseren,
ring, opwekking, uitnoodiging, opeisching.
verklaren, uitleggen. Exegeet, uitlegger,
Excitatief, opwekkend, aanzettend, opwakverklaarder. Exegetica, exegetlek, verklakerend. Excitatorium, lat., eenegeregtelijrings- uitleggingskunst. Exegetisch uitleglee aanmaning, om aan zijnen pligt te volgend, verklarend.
doen, waarschuwingsbrief. Exciteren, aan- EXEMPEL, exemplum, lat., voorbeeld, monster ;•
zetten, ophitsen, aanvuren, opruijen •; ook
een exempel statueren, een schrik inboezeoproepen, als, b. v. iemand ambtswege voor
mend voorbeeld geven, een strafvoorbeeld
hetgeregt roe en.
daarstellen •; een exentpel acht lets nemen,
EXCLAMATIE, uitroep • ook zachte of luide toon
zich aan iets spiegelen. Exempli gratict,
van spreken •; exclamationis signum (!), het
exempli causa, bij voorbeeld. Exemplaar,
uitroepingsteeken. Exclameren, uitroepen,
exemplaire, fr., een stuk, afdruksel, afdruk,
luid schreeuwen.
van boeken, van schrift.
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bevrijd • uitgezonderd. Exemtie, uitzondering, bevrijding (van belasting, of straf).
EXEQUEREN, vorderen, invorderen ; eene geregtelijke uitspraak met geweld doer gehoorzamen.
EXEQUIEN, lijkplegtigheid, lijkstatie.
EXERCEREN, oefenen, verrigten, bijzonder krijgsoefeningen doen. Exercitie, oefening, bijzonder krijgs- of wapenoefening, wapenhandel.
EXERGASIE, eene figuur in de redeneerkunde,
wanneer men met drift het voorwerp van
alle zijden en onder allerlei gedaanten, beschouwt, en dus in vele bijna gelijke uitdrukkin en voordraagt.
EXERGUE, op eene munt of medailje, de kleine
ruimte, Welke door eene dwarslijn onder de
hoofdfiguren ontstaat.
EXFOLIATIE, het afschilferen van zieke beenderen.
EXHAEREDATIE, onterving, basterdmaking. Exhaerederen, onterven.
EXHALATIE, het uitademen, de uitdamping,
uitwaseming. Exhaleren, uitademen, uitwasemen.
EXHAUREREN, uit utters leegscheppen. Exhausie,
de uitputting.
EXHIBEREN, overleggen, overhandigen, voorlei en. Exhibitie, overlegging, overgift,
openlegging. Exhibitum, een overgelegd
schrift.
EXHORTATIE, aanmaning, vermaning •; bemoediging. Exhorteren, aanmanen, vermanen.
EXIGEANT, veel verlangend. Exigentie, vordering, vereisch : naar exigentie van taken.
Exigeren, vorderen, verlangen, aanmanen.
Exigibel, vorderbaar, wat nog kart ingevorderd worden, en waarbij geen gevaar van
verlies waarschijnlijk is.
EXIGUITEIT, kleinheid, geringheid, wanvoegelijkheid.
EXILEREN, verbannen, uit het land zenden.
Exit, fr., exilium, lat., verbanning, ballingschap.
EXIMEREN, uitzonderen, bevrijden. Exemtie,
uitzondering. Zie exemt.
Ex IMPROVISO, lat., onvoorziens.
Ex INCURIA,
uit onachtzaamheid.
ExisrENcE, fr., existentie, het wezen, aanzijn,
bestaan. Existeren, bestaan, in wezen zijn.
ExisTimATIE, schatting, waardering, meening.
Existimeren, het daarvoor houden, schatten,
waarderen.
EXITAT, hij, over wiens vermogen een contours
geopend is, schuldenaar van gemeetischappelike schuldeischers.
Ex JURE, lat., volgens het re t.
EXLEX, lat., buiten de wet, wetteloos.
EXMISSIE, buiten bezitstelling. Exmitteren,
uitwerpen,
geregtelijk uit het bezit zetten.
Ex MORE, lat., naar het gebruik.
Ex NUNC, van nu af.
EXEMT,
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blaasontsteking.
ExoDium, uitgang, einde.
EXODUS, het tweede bock van Mozes.
Ex OFFICIO lat., ambtshalve.
EXOLEET
,
verouderd.
EXONCOMA, Exoncosis, een stork vooruitstekend
hardgezwel.
EXONERA.TIE, ontlediging, ontlasting. Exonereren, ontledigen, vrijspreken, ontlasten.
EXOPHTHALMIE eene zoo sterke opzwelling van
den oogappel, dat hi' niet meer door de oogleden bedekt kan • worden • ossenoog, elefantsoog.
EXORABEL, exorable, fr., verbiddelijk.
EXORBITANT, buitensporig, overdreven, onordelijk. Exorbiteren, overschrijden, overtreden,
van den re ten we afdwalen.
EXORCISEREN, (duivelen of booze geesten) bezweren of bannen. Exorcismus, duivelbezwering,
of banning (bij den doop). Exorciste, bezwcerder, duivelbanner.
EXORDIUM, lat., het begin, de inleiding eencr
rede.
EXOSTOSIS, beengewas, beenuitwas, beengezwel.
EXOTICUDENIA, verachting van buitenlandsche
din en.
Exonscu, vreemd, uitlandig.
EXPANSIE, uitdijing, verwijding, uitspreiding.
Expansief, uitdijend. Expansive kracht,
(natuurk.) kracht, die van het middelpunt
naar den omtrek dri p t.
EXPATRIEREN, uit het vaderland gaan, weggaan,
vlugten.
EXPECTANCE, fr., uitzigt op icts, verwachting.
Expectant, die uitzigt op een ambt heeft.
Expectatie, verwachting. Expecteren, verwachten.
EXPECTOREREN, ontdekken, zijne gedachten
mededeelen.
EXPEDIENT, een middel, een middel tot redding,
een lit en spoedig werkend middel. Expedieren, uitvoeren, tot stand brengen, verzenden, afvaardigen, verderbrengen. Expediet, schielijk, spoedig. Expeditie, expeditio, lat., alvaardiging, verzending, onderneming ; de lasts waar handelszaken bezorgd worden •; afschrift van ecn wettig
EXOCISTE, Exocyste,

geschrift.
EXPELLEREN,

verdrijven, verjagen, onterven.
•; ook betalen, bekosti-

EXPENDEREN, overleggen

gen.

lat., de list van onkosten. Expensen, onkosten, uitgaven, geregtskosten •
in expensas condemneren, in de kosten ver-

EXPENSARIUM,

wizen.
EXPERIENCE,

fr., experientia, lat., experientie,

ondervinding, ervaring; experientia docet,
de ondervinding leert het.
EXPERIMENT,
proefneming. Experimentaal,
proefnemend, proefondervindelijk. Experimenteren, beproeven, onderzoeken.
EXPERT, ervaren.

Expert° creole Rupert°, ge20
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loof aan het een een verstandig en ervaren EXPRES, ex res
it
uitclrukkelijk,
voorbedachman u zegt.
telijk, willens, met opzet. Expresse, een
EXPIATIE, verzoening. Expieren, verzoenen,
eigen afgezondene bode. Expressie, expresontzondigen.
sio, lat., het uitdrukken, uitpersen van
EXPIRATIE, onwillekeurige aandrang tot stoelsappen; (figuurl.) de uitdrukking zijner gegang, tot kinderbaren, tot braken •; ook uitvoelens, zijner gedachten. Expressief,
ademing, uitblazing van den geest, flood •;
nadrukkelijk, ter zaak, vol uitdrukking.
insgelijks eindiging; het verschijnen, vervalExpressis verbis, met uitdrukkelijke woorlen (van eenen wissel, enz.) Expireren, uitaden.
demen, sterven • vervallen, ophouden, ein- EXPRIMEREN, de sappen uitpersen, uitdrukken •
di en (van contracten, enz.)
(fig.) zich uitdrukken.
EXPISCEREN, uitvisschen • uitvragen, uithooren.
Ex PROFESS°, lat., omstandig, breedvoerig,
EXPLANEREN, versieren, oppronken •; ook iets
uitdrukkelijk • met oogmerk.
uitleggen,
verklaren.
EXPROMISSOR, lat., bor e voor schuld. ExproEXPLETIEF uitvullend. Particula expletiva,
mitteren, borg blijven, toezeggen, beloven.
een tusschenwoordje, stopwoord.
EXPROPRIATIE, onteigening, berooving van eiEXPLICABEL, explicable, fr. verklaarbaar. Exgendom. Exproprieren, iemand van zijn
plicatie, verklaring, uitlegging. Explicatief,
eigendom berooven.
verklarend, ophelderend. Expliceren, ver- EXPULSEREN, uit- of wegdrijven. Expulsie, exklaren, uitleggen.
pulsio, lat., ver- weg- of uitdrijving, verjaEXPLICITE, lat., uitdrukkelijk, duidelijk, beging, verbanning.
paald. Zie implicite.
EXPUNGEREN, uitkrabben, uitstrijken, uitwrijEXPLODEREN, losgaan, ontploffen, met geweld
ven.
losbreken of losbarsten. Explosie, geweldige EXQUIREREN, navorschen, naauwkeurig onderuitbarsting, als van kruid, enz.
zoeken. Exquis, fr., exquisiet, uitgelezen,
EXPLOIT, fr., groote daad, heldendaad • ook
uitgezocht, voortreffelijk.
eene dagvaarding, enz. van eenen deurwaar- Ex QUOCUNQUE CAPITE, uit welken grond of om
der. Exploitatie, ontginning van landen •
welke reden het ook zijn mag.
beteekening of kennisgeving van eenig stuk EXSICCANTIA, uitdroogende middelen. Exsiccauitdrooging.
tie,
door eenen deurwaarder. Exploiteren, ontg
inners (van landen, enz.) beteekenen (van EXSOLUTIE, Exsolvering, oplossing. Exsolveren,
deurwaarders).
oplossen.
EXPLORATEUR, uitvorscher, bespieder. ExploraEXTERSTEENEN, zijn loodregt teen eikander
tie, uitvorsching, bespieding,uitpluizing.Exopstaande, tot aan den grond gescheurde
rotsen,
waarin men kamers, houtschuren en
ploreren, bespieden, uitpluizen, navorschen.
trappen uitgehouweu heeft. Men vindt derEXPOLEREN, glad waken, polijsten, schoon
gelijke steenen in het graafschap Lippe in
maker.
Westfalen, bij het steedje Horn.
EXPONENT, (wisk.) de aanwijzer, het getal, dat
de magt van een andergetal of grootheid EXSTIRPEREN, (extirperen) uitrooijen ; verdelgen.
aanduidt. Exponeren, aanwijzen, bloot leg- EX TEMPORE, uit het geheugen, uit het hoofd,
een vers voor
voor de vuist. Een extempore,
gen, blootgeven, in gevaar stellen, zich aan
de vuist gemaakt. Extemporeren, uit het
gevaar blootstellen.
geheugen, voor de vuist, op staauden voet,
EXPORT, exportatie, fr., uitvoer. Exporten,
of onvoorbereid, iets voordragen, spelen of
waren, die buiten 's lands worden gevoerd.
Exporteren, uitvoeren.
dichten. Extemporaniteit, de geschiktheid
om zulks le doen.
EXPOSE, uiteenzetting, vertoog; ook de voordrat der klagten en derzelver uiteenzetting EXTENDEREN , uitrekken, den behoorlijken vorm
geven, verlengen, uitbreiden, ultstrekken.
voor het geregt. Exposeren, uitleggen, outExtensibiliteit, rekbaarheid. Extensible, fr.,
vouwen • ook een kind to vondeliu g le en.
Expositie, uitlegging, verklaring, ontvouextensibel, rekbaar. Extensie, extensio, lat.,
uitrekking. Extensief, vergrootbaar.
wing • ook tentoonspreiding • het omstandige
verhaal van eerie zaak ; tekstverklaring • ins- EXTENUATIE, langzaam verval van krachten,
verzwakking : (figuurl.) verkleining, b. v.
gelijks tentoonstelling (van schilderijen en
van eerie misdaad • vermindering der waarde
andere voorwerpen van kunst en nijverheid);
openlegging, blootlegging •; het to vondeling
van lets. Extenueren, geringer makers, verzwakken, uitteren.
leggen van een kind.
EXTERE1Y, (exsteren), bestaan, voorhanden zijn.
EXPOST, post factum, of ex post facto, achterEXTERIEUR, fr., uiterlijk, uitwendig, ook het
aan,
naderhand.
uiterlijke, uitwendige, uitzigt.
EXPOSTULATIE, hevige twist, woordenwisseling,
kijverii; beklaging. Expostuleren, twister', ExTERHINATIE, verde/ging, uitrooijing. Extermineren, verdelgen, vernielen, uitrooijen.
kijven, hard aanspreken, berispen, verwijten • zich beklagen.
EXTERN, uiterlijk • externe, van buiten.
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hetgebied gelegen •;

in de holten des ligchaams. Extravaseren,
uitvloeijen of uitstorten.
hetwelk een afgezant of zaakgelastigde niet EXTREME, fr., het uiterste. Extremiteit, het
uiterste einde; de laatste hulp
onder dengeregtsdwang der plaats staat,
•; het hoogste
waar hi' als afgezant zich bevindt.
levensgevaar ; bet grootste verval.
EXTINCTIE, het uitblusschen, verdelgen ; afsterEXTRUDEREN, uit of bUiteIlStOOtC11.
een. Extingueren, uitblusschen, verdelgen. EXUBERANT, overvloedig, onnoodig, Exuberan.
tie, overvloed, overdaad.
EXTORQUEREN, a fpersen Extorsie, afpersi ng.
EXTRA, buitendien, uitermate, buitengewoon.
EXULANT, een verdrevene, banneling. Exuleren,
EXTRACT, uittreksel, het geen uit jets getrokken
verdrijven, verb nn ; in ballingsehap
is, (uitplanten, boeken, enz.) Extractie,
!even.
extractio, lat., het uittrekken, de uittrek- EXULCERATIE, exulceratio, lat.; de ettering, het
zweren. Exulcereren, zweren, tot ettering
king, afscheiding der fijne deeltjes uit vermen de Iigchamen.
brengen.
EXTRADEREN, overhandigen, uitleveren. ExtraEXULTATIE, exultatio, lat., bet juichen. Exulteditie, de overgaaf, uit- of overlevering.
ren, juichen.
EXTRAIIENT, die tot de beslissing eener zaak
Ex UNGUE LEONEM, lat., aan den klaauw herkent
geregtelijke hulp vraagt. Extraheren, uitmen den leeuw.
trekkers , in het kort bevatten ; sappen uil Ex usu, uit het gebruik.
de kruiden halen •; ook een geregtelijk bevet EXUVIEN, àfgestroopte huid of ye]; hulsel ; uitligten.
etrokkene kleederen.
g
EXTRAJUDICIEEL, buiten
Ex VOTO, lat., naar wensch of gelofte, uit kracht
geregtelijk.
EXTRAMUNDAAN, buitenwereldsch, buiten de
van eenegelofte. Een exvoto, eene zaak aan
g
renzen der wereld.
heiligen toegewijd, b. v. de krukken van
EXTRANEUS, vreemdeling, buitenlander ; die
eenen lammen, die door een mirakel zoude
buiten alle voogdij staat.
genezen zijn.
EXTRAORDINAIR, buitengewoon.
EYRA, de derde der Godinnen uit het ScandiEXTRAPOST, buitengewone post.
navischgodengeslacht, Asen. Zie dit laatste
EXTRAVAGANT, buitensporig, uitspattend, ongewoord.
rijmd. Extravageren, uitspatten, buiten den EZAN, het in Turkije gewone roe en tot het
re el gaan.
gebed, van de torens der moskeen.
EXTRAVASATIE, uitvloeijing, bijzonder van het
EZELSHOOFD, een lang sterk stuk hout, onder de
blued of andere sappen des menschelijken
mars van een schip, de steng met den mast
ligchaams, uit de eaten in het celweefsel of
zamenhoudende.
exterritoriaaljurisdictie, het regt, volgens

F.
F, als Mal in oude romeinsche opschriften,
beteekent 40,
XL.
F, in de muzijk, de vierde hoofdtoon; antlers
heet deze toon Fa.
FoL., FOLIO, degrootte van een blad.
F°. Ro. FOLIO RECTO, op de eerste, voorste of re
ter bladzijde,
F o. v.. FOLIO VERSO, op de andere, linker- ommeof keerzijde van het blad.
F. C. Formula concordiae.
FEC., FECIT, hij (of zij) heeft het gemaakt.

F.

FORTE

muz.) sterk ; F. F., nog sterker;

F. F. F., fortissimo, het sterkste, met[ e

grootste hevigh.
eid
F. F. zeer of hoogst fijn •; de, of het fijnste, b.
v. F. F. kanaster, zeer fijne kanaster, enz.
FRANC, FRANCO, vrachtvrij.
FIG, figuurlijk.
Ft. ook rt. of f., gulden, florijn, b. v. ft. of f.
100 — honderdgulden.
FR., Fransch • ook frank.
FA, (muz.) devierde toon in den zangsleutel.
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verdichtscl, sprookje • ook, eene versierdevertelling, met een zedelijk Joel, zie

FAREL,

Tabula.

FAGO.

een doodkleurig gezigt, wezenstrekken van
eenen stervenden door Hippocrates het eerste
beschreven.
FACIEL, facile, fr., facilis, lat., ligt, gemakkelijk. Faciliteit, gemakkelijkheid, ligtheid,
behendigheid. Faciliteren, gemakkelijk maken, verligten.
FACINORA, lat., schanddaden, boevenstukken.
FACIT, lat., somme , het bedrag.
FACON, fr., de vorm, bet maaksel, fatsoen • ook
de manier van te handelen of zich tegedragen enz.; sans fa con, zonder pligtplegingen,
zonder complimenten. Faconneren, fatsoeneren, vormen, beelden.
FACONNIER, faconneur, dessineur, hij, die in
fabrijken de stollen opgeeft of toebereidt en
nieuwe teekeningen (desseins) uitvindt.
FAC SINILE, nateekening, schrift, waarin de
hand des schrijvers zeer gelijkend nagemaakt is.
FACTIEUX, fr., oproerig ; ook werkzaam. Factie,
partij, muiterij. Factionnaire , fr., eene
schildwacht.
FACTISCHE OMSTANDIGHEDEN, die op den loop eener
zaak betrekking hebben •;aadzaken.
d
FACTITIUM, iets, dat door de kunst voortgebragt is.
FACTOOR , (rekenk. ) een vermenigvuldiger •;
(kooph.) een opziener, zaakgelastigde. Factorage, provisie, procenten, salaris voor zaakwaarneming. Factorij, de post van eenen
factoor en deplaats, waar hi' dies bekleedt
•;
handelkantoor. Factuur, factura, lijst,rekefling van verkochte of verzonden koopwaren.
FACTOTUM, een man die alles doet, en tot alles
bekwaam is.
FACTUM, lat., daad, verrigting • de facto, dadelijk, zonder aanvraag, eigenmagtig. Speties
facti,
breedvoerig verhaal. Factum infectum
fieri nequit, gedane din en hebben geenen

een oud sprookje, hetwelk eertijds
door de Troubadours of dichtersgezongen
werd.
FABRICA, lat., fabrijk, werkplaats, alwaar goederen en waren, door arbeiders in hetgroot
worden vervaardigd , het zij door werktuige n
of menschenhanden. Fabricaat, het vervaardi de kunstvoortbrengsel. Fabricant, fabrijkant, de arbeider in eene fabrijk, voornamelijk , de eigenaar of bestuurder derzelve.
Fabriceren, makes of vervaardigen, bijzonder stollen in betgroot vervaardigen. Fabricatuur, vervaardiging der goederen in
dusdanige werkplaatsen.
FABRICIE, eene bijzondere kas bij de stiften,
welke zekere inkomsten en toevallige voordeelen had, waaruit de stiftsgebouwen onderhouden werden.
FABRIJK, zie fabrica.
FABR1JKGOUD, de vierkantegoudblaadjes, welke
uit dukatengoud geslagen en tot het vergulden van zilveren stangen, tot gouddraadtrekken enz.gebruikt wordt. FabrUklood,
het hangloodje, dat met een bijzonder merle
voorzien en aan een stuk fabrijkgoed gehecht
wordt,
en waaraan men zien kan uit welke
fabrijk het is.
FABULA, lat., fabel. Lupus in tabula, lat., de
wolf in de fabel • als men van den wolf
spreekt, is hi' nabij. Fabulant, een sprookjesverteller. Fabuleren, beuzelen, fabelen verzinnen. Fabuieus, fabelachtig, beuzelachtig.
Fabulist, een fabeldichter.
FADuLus, een God der Romeinen, die de kinderen leerde spreken.
FACADE, fr., voorgevel, voorzijde, front van een
gebouw.
keer.
FACCIATE, de zijde van een blad in een bock.
FACE, fr., facies, lat., aangezigt, gezigt •; aanFACTURIER, wordt in eenige fabrijken voor
schijn, de voorzijde; en face, in het gezigt,
fabrikant of wevergezegd.
van voren • in de teekenkunde, het gansche FACULTEIT, facultas, lat., kracht, vermogen •;
gezigt van voren, in tegenoverstelling van
ook eene van de hoofdafdeelingen der gezaen profil. Facers de buitenste linien en zijden
menlijke wetenschappen, als godgeleerdheid,
van een bolwerk, ravelijn, enz. Faces, bij
wijsbegeerte, regtsgeleerdheid en gene esschilders en beeldhouwers de lengte van het
kande • ook het collegie van professoren en
gezigt.
doctoren der hoogeschool, tot een bijzonFACESSEREN, iemand veel werk makes
der wetenschappelijk yak behoorende. Faculveel
,
tist, iemand die in zoodanig collegie zitting
moeitegeven.
FACETIAE, potsen in woorden en gebaren, vroheeft.
like grappen, snaaksche redenen, geestige FADAISES, fr., beuzelarij, zotternij,platheden,
invallen.
onnoozele gezegden.
FADE, fr., smakeloos, laf, wanvoegelijk.
FACETTE, met ruiten of hoekengeslepene steenen, als b. v. de diamanten, enz. • ook de FADERSIUM, lat. , bruidschat.
hoeklijsten aan de geslepene spiegelglazen. FA-EL
,
Portu gesche naam van de Chinesche
munt le-ang
,
FACHER, fr., facheren, boos of moeijelijk maken.
omtrent 45 stuivers van ons
Facherien, verdrietelijheden, moeijelijkhegeld waardig.
den. Facheux, moeijelijk, verdrietig, spijtig. FAGOT, een muzijkinstrument •;e en uit twee of
FAuEs, lat., het aangezigt ; in faciem, in het
meer stukken zamengestelde basson, of basblaas-instrument.
gezigt, zonder schroom. Fades hrippocratica,
FABLIAU,
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FAGOTIN
,
fr., een hansworst.
FAGOTING
,
eene kleinere

soort van het bekende
blaasinstrument Fagot, hetwelk eenen bastoon heeft, en deswege ook baspijp genoemd
wordt.
FAGOTS ARDENTS (krijgsk.), in pik gedoopte
rijsbundels, welke aangestoken en des nachts
in de grachten geworpen warden, om door
middel derzelve te kunnen zien.
FAIJANCE, aarde- of plateelwerk, valsch parselein. Fatjancerie, eene plateelfabrijk- of
bakkerij. Faijancier, een koopman in plateelwaren.
FAILLEREN, faljeren, missen • ophouden te betalen. Zie falliment.
FAINEANCE, zooveel als negligence. Fainéant,
een nietsdoener, luijaard, ledigganger. Fain6antise, het niets doen, de lediggang,
luiheid.
FAISIBEL, faisable, fr., doenlijk, mogelijk om
nit te voeren.Faisances,pligten,welke iemand
te vervullen heeft. Faiseurs, benaming der
eigenmagtige ministers, aan bet voormalige
hof van Frankrijk.
FAIT, fr., eene daad, feit. Fait van jets maken,
van jets veel werk maken.
FAKIR eene soort van turksche monniken, die,
van aalmoezen levende, rondreizen, zonder
op eene vaste plaats te mogen vertoeven •;
turksche bedelmonnik, anders derwisch.
FALAK, eerie bij de Turken gebruikelijke straf
voor geringe misdaden, welke van de bastonnade slechts daarin onderscheiden is, dat
hij, die de straf under aan moet, niet ligt,
maar zit.
FALAND, eene benaming uit het mid Duitsch
afstammende, nog hier en daar gebruikelijk,
om den duivel te beteekenen.
FALBALA, valbala, ruime geplooide boordsels,
afhangende versierde zoomen aan vrouwenkleederen en andere stofferingen ,
als glas- en
bedgordijnen enz. Falbalern, of falbaliseren, kleedingstukken met plooisels bete en.
FALCADE, eene soort van courbette, daarin
bestaande, dat het paard met de achterpooten eenige korte en snelle tempos zoo nabij
dengrond rnaakt, dat het daarop schijnt te
zitten. Hetpaard later falkeren, is hetzelve
plotseling aanhouden, zoodat het zijne achterpooten buff en moet.
,
FALCHOM
eene Russische leng temaat , jets meer
rn
dan een vadem lang.
FALCIDIA, lat, quarta falculta, het vierde gedeelte eener erfenis, hetwelk de erfgeriaam,
voor andere erfmakingen, vorderen kan.
FALCONET, de kleinste soort van veldstukken.
Falconetkogel, kogel voor zoodanig veldstuk
geschikt.
FALIGOTERIE, malle ku.ren, gekheden.
FALKIR, een Perziaansche waarzegger.
FALLACIA, eigenlijk bedrog, valschheid, beteekent in de Logica alles, wat een' mensch van

FANA.

het inzien der waarheid kan terug houden •;
eene bedrieg
elijk
e sluitrede ,om iemand te
misleiden.
FALLIMENT, ital„ fallimento, fallita, fr., fallit,
aillitefaillissement, het ophouden van betalen Bens koopmans , door ongelukken •;
terwijl daarentegen bankroet hetzelfde beduidt, indien de koopman door eigene schuld
in gebreke blijft. Fallit, failliet zifrt, in gebreke blijven, ophouden met betalen, hetzelfde als failleren, zie dit woord.
FALSARIS, falsarius, lat., in het algemeen, een
bedrieger, echter meer bepaaldelijk, diegene,
welke door valsche schriften of handteekeningen bedriegt.
FALSET, Falset-stem. Zie Fausset.
FALSIFICATIE, vervalsching. Falsiloquium, valsche taal,leugen. Falsimonia, bedriegerij.
FALSO BORDONE (muz.), wanneer op eene maxima, hoot van 8 slagen, verscheidene lettergrepen in eenen toon gezongen worden •; ook
die themas eerier compositie, waarbij de
bovenstem tegen ere
de sexten
lag , en de
middelste teen de lagere tersen, en teen
de hoogere quarten maakt.
FALSUM, vervalsching, valsche daad, opzettelijk
bedrog.
FAMA, lat.,beruchtheid,vermaardheid, gerucht,
mare, algemeene nieuwstijding; een goede
of kwade naam. Fameus, fameux, fr., famosus, lat., verrnaard berucht. Fameus libel,
famosus libellus, lat., een spotschrift.
FAME, eene Zweedsche lengtemaat, welke omtrent met den vadem overeenstemt.
FAMILIARISEREN (ZICH), zich aan iemand vertrouwen, met iemand gemeenzaam zijn • ook
zich wegwerpen, al te gemeenzaam maken.
Familiarite, fr., familiariteit, gemeenzaamheid, vertrouwelijkheid. Familier, familiair,
vertrouwelijk • door gewoonte eigen.
FAMILIE, famine, fr., bloedverwantschap, maagschap • huffs huisgezin, geslacht, scam. De
heilige familie, een schilderstuk, of andere
voorstelling van het kind Jezus met zijne
ouders.
FAMULATEUR, dienst, oppassing, hulpbetoon,
bijzonder bij voorname geestelijken of
professoren. Famuleren, dienst doers hulp
betoonen. Famulus, dienaar, oppasser.
FANAL, fr., groote scheepslantaren; seinvuur op
het commandantschip; ook vuurbaak, seinvuur, vuurtoren,
op de kusten, of aan den
in an der havens.
FANAM, Oostindische zilveren munt, welke in
verschillendeprovincien ook verschillende
waarde heeft, en omtrent 5 stuivers geldt.
FANATIEK, dweepachtig, dweepziek. Fanatique,
fr., fanaticus, lat., een geestdrijver, religieijveraar, dweeper. Fanatismus, dweeperij,
geestdrijverij. Wanneer het fanatismus de
godsdienst alleen op innerlijk gevoel, en op
gewaarwordingen van het gemoed toepasse
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lijk maakt, het it mystiek •; ontaardt de
dweepzucht in bloote hersenschimmen, als
dan noemt men dusdani gen dweeper een'
fanatiek. Fanatiseren, een' ander' dweepziekegevoelens inboezemen.
FANDANGO, een vlugge dans •; de nationale dans
der Spaanjaarden.
FANEGA. eerie Spaansche koornmaat, van niet
volkomen dezelfdegrootte, in de verschillende steden. Zij houdt omtrent 100 pond.
Fanegos, Fanga, eene Portugesche koornmaat, iets nicer dan 14 pond bevattende.
FANFARE, fr., trompetgeschal, vrolijk jagtstuk ;
ook geraas • groute ophef. Fanfaron, windbuil, snoever, grootspreker. Fanfaronnade,
zwetserij, snoeverij. Fanfaronneren, zwetsen, snoeven, pralen.
FANOU, eerie Oostindische zilvermunt, omtrent
4 stuivers waard • ook een gewigt van 2
karaat, waarvan men zich in sommige Oostindischeplaatsen bedient, om de robijnen
te we en.
FANTASIE, phantasie, zie phantasie.
FANTI, in Venetic degeregtsdieriaars, die, bij
iedergeregtshof, de partijen indagen of
dagvaarden, de uitgevaardigde edicten aflezen en andere soortgelijke werkzaamheden
verrigten •; ook de schrijvers of factors van
een handelcollegie, door wic de kooplieden
deprotesten laten maker.
FANTONE, phantome, fr., spo3k, hersenschim :
ook een kunstligchaam, ter bestudering voor
geneesheeren en accoucheurs.
PAQUIN, fr., faschino, ital., een slechte vent •
gemeene karel •; schobbejak. Faquine, een
slecht, gemeen wijf, eene stet. Faquinerie,
een eerlooze streek, laagheid.
FARABUTIN, vrijbuiter.
FARAMITEN, eerie Mahomedaansche sekte, welke
de leerstellingen van Ali volt.
FARCE, klein gehakt vleesch; ook kluchtspel,
vrolijk nastukje • fig. ieder koddig of snaaksch
voorval,
daad of zaak.
FARCEREN, eenig wild of gevogelte opvullen
metgehakt vleesch enz. •; ook visch, klein
gehakt, met beschuit enz. vast zamengekneed,
opstoven : gefarceerde snoek.
FARDEREN, met kleur besmeren, blanketten •
oppronken.
FARIBOLEN, fariboles, zotternijen, wisjewasjes,
p
raatjes voor de vaak.
FARINEUS, melig • hi' schilders, als de kleuren
te dof of mat zijn.
FARO, Farao of Pharao, een kansspel, waarbij
iemand de bank houdt, en de overige (Pointears) op gekozenekaartenbladen geld zetten.
een in Oostindiengebruikelijk
gewigt, omtrent 1 3/ 4 pond zwaar.
FARCEL 9 Farcella, een Arabisch gewigt, in
sommige streken omtrent 2 h/2 , in andere 3
centenaars zwaar.
FARDEL, tilt het italiaansche Fardello, een pak,

FA.RATELLE,
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wordt in Ulm gebruikt als de maat van laken,
die 46 barchethoudt, waarvan elk 24 el
lane
g is.
FARDING, Farthing, een oordje, eene Engelsche

koperen munt, waarvan 2 ongeveer 3 center
doen.
FARDNIGD kLE 9
Fardingland , Farundalesland,
eene Engelsche veldmaat, 9574 vierkante
voetengroot, en waarvan er vier een akker
(acre) uitmaken.
FARDO, eene mast voor drooge waren in Spanje
en Goa, welke omtrent 42pond rijst bevat.
FARDOS, eene zilvermunt in Bantam, omtrent
15 quivers waard.
FAROOT, Fran of in de omstreken van Rijssel
eene Baal waren, die 100 a 150p. zwaar is.
FARIN, eenegrove suiker, die er uitziet als
meel, en ontstaat ,
wanneer de Moscavade, of
het tot droogte gekookte suikersap, nog eens
opgelost en met bog en ossenbloed opgekookt
wordt. Deze bewerking geeft de gele farin,
en lost men deze nogmaals op en kookt ze op
de voormelde wijze, zoo verkrijgt men de
witte farm of de Cassonade.
FARNESISCII. Mengeeft dezen bijnaam aan verscheidene beroemde antieken, naar de plaats,
alwaar zij zich bevinden, nameliik het Farnesisch paleis te Rome, hetwelk eertijds aan
het huis Farnese behoorde. De voornaamste
kunststukken dozer verzamelin g zijn naar
Napels overgebragt.
FARM,
de God , die bijomeinen
de R
over de
welsprekendheid gesteld was.
FAROUCHE, wild, schuw, beschroomd, ernstig,
toornig.

FAs, het regt, de billijkheid •; per fas et nefas,
met regt en onregt.
FASANERIE, fr., fasantenhok.
FASCES, lat.,de bijlbundels, welke in het midden,
van eene big voorzien waren, die de lictores
bij de Romeinen, voor hunne koningen en
consuls droeg,
en als een eerteeken van hun
gezag.
FASCH, een stuk sterk zoolleder, 1 el lang en 2
el breed.
FASCIATIE, het omleggen of omwikkelen van
chirurgische verbanden, van den latijnschen
naam Fascia.
Fasciculus, een bundel, handvol,
pak.
FASCINEN, fascines, fr., takkenbosschen, welke
in de krijgsbouwkunde gebruikt worden, tot
demping van grachten, enz.
FASCIKEL,

beguicheling, betoovering ; waardoor men de dingen in een verkeerd Licht
ziet.
FASCINUS, een God der Romeinen, die teen
g
betoovering en hekserij beschermde. Bij
zegepralende into ten werd zijn beeld aan
den wagen gehangen, opdat de nijd der
aanschouwers den zegepraler niet schaden
zoude.
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FAYL.

pracht, pronk, zwier.
Taunus
,
de god der velden, bosschen en
de oud Romeinsche kalender, waarin de
kudden,
bij de heidencn.
feesten, spelen, enz. aangeteekend waren; FAUSSE-BRAYE (vesting,bouw) een wal van den
ook eene openbare list of opgave van groote
hoofdwal naar degracht toe, tot de verdedien merkwaardige daden.
ging van den laatsten en lager dan de hoofdFASTIDIEUS, fastidieux, fr., verachtelijk, ook
wal.
verdrietig, walgelijk.
FAUSSE-COUCHE, ontijdige geboorte, miskraam.
FAsToso, prachtige of verhevene voordragt der FAUSSET, fr., Falset, Hoogd., (muz.) de faussetmuzijk.
stem, door persing der longpijp voortgebragte
FAT, fr., zot, mal, laf, dom en vol verbeelding
distant- of altstem. Taussettist, die zoodanig
van zich zelven • onverdragelijk, ook een lafzingt.
bek, een zotskap.
FAUSTUS, lat.; gelukkig, gelukzalig. Omen fausFATAAL, ongelukkig , noodlottig , Fataliteit ,
tum, cen goed voorteeken. Quod felix failswederwaardigheid; onheil. Fatalismus, leer
tumque sit, in Gods naam, met Gods hulp.
van een onvermijdelijk, blind noodlot. FaOntnia fausta ! in allesgelukkig.
talist, een aanhanger dezer leer. Fatum, FAUTE, fr., lout, dwaling. Fautif, fautief,
lat., het onvermijdelijke noodlot.
gebrekkig.
FATALE, een zekere door de wetten bepaalde
FAUTEUIL, leuningstoel, ziekenstoel.
tijd, binnen welken lets verrigt of bijgebragt FAra, valsch, onecht. Faux feux, blikvuur.
moet worden, wanneer ergeen nadeel uit
Fauxbrillant, klatergoud, valsche verhevenontstaan zal. Nooduitstel, wettige dagvaarheid (in de welsprekendheid). Faux-frais,
ding. Van hier werd vroeger op zaken, die
bijkosten , kosten, waarop men met eredoor depost spoedig bezorgd moesten workend had. Faux-fuyans, uitvlugten. Fausseden, gesteld : fatalia, of fatalia speclerende.
allarme , valsch alarm. Fausse-attave ,
FATA MORGANA, ital., benaming der zonderlinge
valsche aanval. Fausse-clef, cen nagemaakte
verschijnsels, van torens, kasteelen, schepen,
sleutel, keizer.
enz., welke in de zeeengte van Sicilien, bij FAUXFILER, reigen, met wide steken zamenhelder en stil weder, in de lucht uit zee ophechten; met iemand vertrouwelijk omgaan.
stijgen en de zonderlingste dampvormen FAVAL, kleine Spaansche chaloupe met 6 riemen.
aannemen.
FAVEUR, gunst • en faveur, onder begunstiging;
FATHOM, vadem, eene engelsche lengtemaat
ten voordeele, ten behoeve. Faveur dagen,
van jets meer dan 6 voet.
in wisseIzaken, dagen van uitstel, respijtdaFATIGANT, vermoeijend, afmattend. Fatigeren,
gen, zie respijt. Favor, in de kloosters, ten
vermoeijen, lastig vallen. Fatigues, verbloemenkrans vangouddraad en zijde, welken
moeidheid van het werken, reizen, enz.
een kandidaat, bi j zijne intrede, aan een
FATSOEN, zie facon.
heilig heeld vereert •; (in de muzijk) eene
FATUA, de vrouw van Faunus, den ouden voorconcerterende stem, concertstem. Favorabel,
spellenden God der Latijnen. Later verwisgunstig, voordeclig. Favorite, een kasteel
selde men haar met Maja, Ops of Cybele, aan
buiten Weenen, toebehoorende aan den
welke men desgelijks dien naam gaf.
keizer van Oostenrijk. Favorietje, of ravoFATUITEIT, gekheid, zotheid, ongerijmdheid.
rietkrulletje, een zeker gedeelte van het
FATUM, het noodlot, vol ens de oude Mythen
haarsieraad der dames • dusdanige krul,
een zoon van den Erebus en den Nacht. De
eenigzins !anger dan de overigen, droegen de
'neer verlichte widen verstonden hieronder
hofjonkers van Karel den eersten van Engede Voorbeschikking, vol ens welke alle voorland, aan de linkerzijde van het hoofd.
vallen dezer wereld naar eene onveranderFavoriseren, beguristigen. Favori, fr., favolijke wet gebeuren moeten, en ook geen
riet, gunsteling, lieveling. Sultane favorite,
mensch uit vrije keus lets does of later kan.
diegene der vrouwen van den Turkschen
Ditgevoelen of het geloof aan een Fatum
keizer, welke de bijzondere genegenheid van
heet Fatalismus, hetwelkverscheidene
Karen meester geniet, of ook die, welke den
oudere en nieuwcre wijsgeerige sekten aanvermoedelijken erfgenaam van den troo p ter
genomen hebben, en hetwelk voornamelijk
wereldgebragt heeft. In de favoriet, bij het
bij de Moharnedanen een geloofsartikel is.
lombre-,quadrille- en ancler kaartspel, in de
Fatalist, een aanhanger en belijder van dit
kleur die troef is spelen, welke boven antlere
g eloof.
kleuren den voorrang heeft. Favorito, ital.,
FAUCON, hetzelfde als Falcona.
zie favor.
FAUNA, de gehecle o mvang der in eene land- of
FAVONIUS, de Zephyr der Latijnen.
omstreek inlandsche dierklassen • ook eene FAX ET TUBA, raddraaijers, stichters, aanleggers
beschrijving daarvan, even als de Flora van
van jets.
de bloemen,
b. v., Fauna batava.
FAy LA, eene Japansche munt, Welker waarde
FAUNEN, (fabelk.) boschgoden •; grofzinnelijke,
onderscheidenlijk opgegeven wordt, als van
bijzonder ontuchtige manner' •; kwelduivels.
2 of 3 of zelfs 5gulden bedragende.

FASTE,
FAST',
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Portugal dat departement, hetwelk
de tollen en inkomsten onder zich heeft, even
zoo als hetproviandwezen te water en te
land.
FAZNA-AGASI, een voorname zwartegesnedene,
die over het serail, den schat en de vrouwelike bedienden der Sultane-Asseky het opzit heeft.
F DUR, is eene van onze vier en twintig toonsoorten, welke eerie b tot teeken vooraan
heeft.
FE, ook Fo, de hoogste afgod der Chinezen, de
beheerscher des hemels.
FEBRICITANT, die aan de koorts ziek ligt. Febriciteren, de koorts hebben. Febrifugum,
koorts verdrijvend geneesmiddel. Febrilisch,
koortsachtig. Febris continua of quotidiana,
de alledaagsche koorts, maligna, heete
koorts • tertiana, derdendaagsche, quarlana,
vierdendaagsche koorts.
FEERUARIJ , sp rokkelmaand ,
de tweede maand
van het jaar.
FEBRUUS, heette Pluto bij de Romeinen, als de
God der afgescheidene zielen.
FECES, droesein, moer, het aanzetsel van verzuurde vochten.
FECIALES, of COLLEGIUM FECIALE, waren twintig
persorien te Rome, Welker voorzitter den
naam van pater patratus voerde. Hunne taak
-was, om oorlog aan te kondigen, vrede te
sluiten, en degeschillen der bondgenooten
te beslissen, enz.
FECIT, hij (of zipheeft het gemaakt. Zie excudit.
FECONDATIE, de bevruchting • het oogenblik der
bezwangering.
FECULENT, troebel, vol zetsel, drabbig. Feculentie, feculence, fr., het zetsel van het water
en van andere vochten.
FEE, toovergodin. Feensprookjes, tooververhalen.
FERE, (de) naam van het eekhorentje van
Siberien en Tartarijen • ook de vellen der
sabeldieren.
FEIIWAMME, de buikstukjes van het Russische
bon t of fijn pelswerk.
FEINAM, eene count in Suratte, omtrent eenen
stuiver waard.
FEINTE, fr., list, geveinsdheid. Zie fint.
FELAPTON, een scholastiek woord, om den syllogismus in de derde figuur uit te drukken,
waarin het meerdere voorstel algemeen ontkennend, het mindere voorstel algemeen bevestigend en het besluit bijzonder ontkennend is.
FELICITATIE, gelukwensching. Feliciteren, geluk
wenschen.
FELLOPLASTIEK, beeldsnijderij in kurk •5 eene
uitvinding van Meij.
FELONIE, eedschending, ontrouw van een' leenmane zijnen leenheer, waardoor hi'
den dood verdientof ten minste het leen
verbeurt.

FERN.

FuouQuE, een lit schip zonder dek, zijnde
een roeischip met zeilen.
FELOUR, eene koperen munt in Afrika, bijzonder in Mauritanie, omtrent een halven cent
waard.
FELP, zie fulp.
FEMININUM
namelijk Genus) lat., vrouwelijk,
van het vrouwelijke geslacht.
FEMME DE CHARGE, fr., eene huishoudster.
FENAR, Fener, Phanar, heet in Konstantinopel,
het kwartier of de wijk, welke door de Grieken bewoond wordt.
FENIGRIEK, zeker kruid, hetwelk eenen sterken
arornatischen reek heeft, en veel als huismiddelgebruikt wordt.
FENCIELES, eng., zijn in En eland de kustbewoners, die in tijd van nood verpligt zijn,
om op te trekkers ofschoon zij niet in geregelde krijgsdienst zijn.
FENTON
,
ijzeren ankers, die men in de muren
metselt, ten einde deze meer te vestigen.
FEEDING, op onderscheidene plaatsen van
Duitschland eene munt, die het vierdegedeelte van eene mark of ook eene andere
munt uitmaakt, en ook Ferth of Verth genoemd wordt. In Riga doet een Ferding jets
meer dan5 pfenn., in Bremen 2 gr. 8 pr.
saksisch.
FEREDSCHE, het opperkleed'der Turken, dat an
en slepend is.
FERIEN feestdagen, rust- vacantie-dagen, bij de
scholen engerigtshoven.
FERIO, oud kunstwoord in de redeneerkunde,
om eene sluitrede aan te duiden, waaraan het
eerste voorstel algemeen ontkennend, het
tweede bijzonder bevestigend, en bet derde
bijzonder ontkennend is. lemand door eene
gevolgtrekking in Brio overtuigen, zegt men
al schertsende, voor iemand slaan, afrossen,
(van ferire, slaan).
FERLET, kruis, waaraan depapiermakers nat
papier ophangen.
FERLIN, eene zeldzame onde fransche munt,
die 1 /4 stuiver gold •; ook zekere engelsche
wollen stof.
FERN, vast, standvastig,, kloekmoedig. Fermeteit, fermete, fr., vastheid, standvastigheid.
FERMATA, ital., pauze, stilstand •; aanhouding in
de muzijk of in het gezang.
FERME, fr., landpacht, verpachting • ook landofpachthoeve, meijerij. Fermier, pachter.
FERMENT, zuurdeeg, gest, of alles wat in gesting
brengt. Fermentatie, gesting, spijsvertering,
verduwing. Fermenteren, gesten, verteren.
FERMOOR, scheepstimmermansbei tel.
FERNAMBUC-HOUT, de beste en duurste soort van
Braziliehout, hetwelk van buiten geelbruin,
van binnen lichtrood en bovendien zwaar en
zeer hard is. Van de stamrnen der boomen
wordt alleen de inwendige kern, zoo dik als
een menschenbeen„ in den handelgebragt
engrootendeels tot verwerij gebruikt.
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FICT.

wildheid, snelheid, woestheid, FESTONNEREN, met bloem- of lofwerk behangen
of omboorden. Festons,festoens, aan elkanbaldadigheid, trots •; ook fig., onmenschelijke
wreedheid.
dergeregen of gebondene vruchten enz.,
FERONIA, degodin der lustwaranden en der
welke men in lane slingers ophangt. Bloemvrijheid.
guirlande.
FERRADO, eene Spaansche koornmaat van omFETE, fr., feest, eene openbare of gezelschaptrent 20 kan inhoud.
Pk
J. vermakelijkheid, op bijzondere geleFERRAGE, loon dat de muntmeester aan de
genheden toepasselijk. Féteren, een feest
vieren • hij wordt niet gefeteerd, hij is in
stempelsnijders, voor het werk dat zij levegeen aanzien.
ren, betaalt. Stempelsnijders loon.
FETFAH, de schriftelijkuitgedrukte meening van
FERRAILLE, fr., allerhande oud en verroest
ijzerwerk,
oudroest.
den Mufti te Konstantinopel, op de vraag :
FERRUGINEUS, ijzerachtig.
of de oorlog verklaard of de vrede gesloten
FERRUMINATIE, de aanlassching of verbinding
moet worden. Op eenen fetfah, staatszaken
van 2 stukken van eenerlei metaal, zonder
betreffende, plaatst hij, onder aan den rand
zich daarbij, als soldeersel, van een derde te
van het schrift, naast zijnen naam, de woorden : de arme knecht Gods. In de beslissing
bedienen.
FERTIEL, fertile, fr., vruchtbaar • wat goed
van andere zaken, waarover zijne goed- of
geeft. Fertiliseren, vruchtbaar maken, beafkeuring gevraagd worth, voegt hij alleen
de woorden : God weet, teat het beste is, bij
vruchten. Fertiliteit, vruchtbaarheid.
FERTILISATIE, vruchtbaarmaking.
zijnen naam. Deze sanctie wordt tot alle
FERTO, Ferton, in het oud Duitsch zoo eel als
zaken van aanbelang in den turkschen staat
vereischt. Fetfah Emini, de geheimraad of
Ferd. Zie Ferding.
FERVENT, fr., blakend, vurig, ijverig.
helper van den Mufti.
FETICHE, voorwerp van vereering bij de volken
FERVESCEREN, verhitten, toornig maken, zich
vertoornen.
van Guinea. Niet alleen bijzondere landschapFERVEUR, fr., ijver, groote aandaclit blaking,
pen, maar ook bijzondere familien hebben
vuur.
hunnen eigen fetiche, of afgod, welke dikFERVIDOR, (therntidor) hittemaand • de elfde
werf in het beeld van eenen as boom
boom,
maand in den almanak der voormalige Franvogel of dergelijke bestaat, naar de keuze
van hunne vereerders. Fetichismus, de afsche republiek, loopende van den 22 Julij tot
godendienst dezer heidenen.
den 22 Augustus.
FETTICH, eene munt in onderscheidene landen
FES, wordtgenoemd de vijfde diatonisch-chromatische snaar, diegewoonlijk met c beteevan Azie, waarvan 260omtrent 10 stuivers
gelden.
trend wordt, in hetgeval, wanneer de toon f
door het verlagingsteeken b eenen halves FEUDAAL, leenroerig. Feudaalregt, het leenregt.
Feudalia, zaken betreffende het leenregt.
toon dieper genomen wordt.
FEUDATARIUS, leenman, leendrager. Feudist, ieFESCENNISCHE VERZEN, eerie soort van verzen, die
mand, die het leenregt verstaat.
van de stad Fescennia in Iletrurie, alwaar zij
eerst in zwang wares, hunnen naam out- FEUILLAGE, fr., lofwerk, allerhande sieraden
van bloemen, enz.
leenden engeene behoorlijke voetmaat maar
blootelijk eenen rhythmus hadden. Aanvan- FEUILLANS, fr., eene partij, welke, in het begin
der Fransche omwenteling, eenen gewijzigkelijk werden zij bij de feesten van Ceres en
den monarchalen regeringsvorm verlangde.
Bacchus in depoetische kampspelen geFeuillantisme. het stelsel van dezepartij.
bruikt, en, dewijl hierbij zoowel satyrische
als dubbelzinnige en oneerbare invallen zeer FEUILLE, fr., een blad • feuille de route, een
marschbrief.
gewoon waren, zoo noemde men later alle
verzen van zulken inhoud fescennische, bij- FIACRE, fr., huurkoets.
zonder dezulke, welkecen nieuwelings FIASCO, eene italiaansche wijnmaat, welke omtrent met onze kan overeenkomt.
g
ehuwd paar gemaakt werden.
FIAT, lat., hetgeschiede, het worde toegestaan!
FESPAMO, een woord tot aanduiding van eene
Fiatteren, het fiat, onder een verzoek enz.
sluitrede in de vierde figuur, waarin het
zetten.
eerste voorstel algemeen ontkennend, het
tweede algemeen bevestigend en het besluit FIATTO, ital., (muz.) stromentia fiatto beteekent,
dat de blaasinstrumenten moeten invallen.
bijzonder ontkennend is.
FICELLEREN, met bindgaren binden of omwikkeFESTIN, maaltijd ter cere van eenen persoon of
len.
eenegebeurtenis, een gastmaal gepaard met
vermakelijkheden. Festineren, eenen maal- num, een driekant halsdoekje, bij de kleeding
der dames.
tijd, eerie partij geven.
FESTINA LENTE, lat., haest u langzaam ! bedach- FICTIE, fictio, lat., fiction, fr., vinding, verdichtsel, voorwendsel, leugen • ook zinrijke
telijk. Festinatie, spoed, gezwindheid.
vinding.
FESTIVITEIT, plegtigheid, vreugdefeest.
KUNSTWB.
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een potje, doosje, bijzonder van Apothekers. Van daar op de recepten : d. c.
fict. (detur cum fictili), dat is, hetgeneesmiddel moet in een potje gegeven worden.
FIDALGOS, de mindere of gemeene adel • ook de
'one pages, in Portugal.
FIDEICOMMIS, eene erfmaking, waarbij het hoofdgoed met den tijd op eenen anderen komt
te vervallen, en waarvan de fideicommissair
alleen het vruchtgebruik voor zich, en somwijlen voor zijne nakomelingen geniet. F ideicommittens, depersoon, welke dusdanige
bepaalde erfmaking daarstelt. Fideicommissum universale, wanneer het het geheele
vermogen ,
— particulare, wanneer het maar
van het vermogen betreft •; —
een—
perpetuum, alsdan blijft het geinstitueerde
vruchtgebruik bestendig in de familie.
FIDEJUBEREN, zich tot borg stollen. Fideijussio,
de borgtogt. Fideijussio succedanea of subrogata,
de overborgtogt, wanneer een tweede
borg voor een' eersten borgblijft. Fidejussor,
de borg.
FIDELE, fr., getrouw, vertrouwelijk, trouwharti g. Fideliteit, trouwhartigheid, opregtheid,
etrouwheid.
g
FIDES, trouw, geloof. Bona fide, ter goeder
trouw, zonder achterdocht. Fide geven, vertrouwen, gelooven, ter goeder trouw geven.
FIDIBUS, eengevouwen papier, om de tabakspijp aan te steken. De oorsprong van dit
woord meent men te vinden in het latijnsche
woord, fidelibus, waarmede het uitnoodigingsbriefjebegon, hetwelk, (in Dui tschland),
aan de studenten werd rondgezonden, om
deel te nemen aan eengeheim rookgezelschap, ten tide dat het tabakrooken hun nog
verboden was. Dit briefje begon met de woorden : fidelibusfratribus, salutem dicit /V .etc.,
uit welke woorden in diervoege, fid. ibus.
S. B. N. etc., verkort zijnde, het woord fidibus , ontstond. Ditpapier werd, om alles
geheim te houden, zoodra zij te zamen waren,
opgevouwen, en de pijpen daarmede aangestokes.
FIDUCIE, fiducia, lat., vertrouwen.
FIER, fr., hoogmoedig • -ook verwaand, wild,
trotsch. Fier-it-bras, snorker, snoever. Fier16,
fr., fierheid • ook stuurschheid, irotschheid.
FIERANTEN, kooplieden, welke ter misse reizen ;•
van Fiera, markt.
FIERDING, vierding, het vierde gedeelte serer
zaak, bijzonder van eene mark zilver.
FIERTON, fr., hetproefgewigt, naar hetwelke
alle munten afgewogen moeten worden.
Fiertonneur, fr., een muntbediende, die
hetgewigt der munten beproelt.
FIGALE, een klein indiaansch vaartuig, hetwelk
mast en zeilen heeft, maar echter nooit zonder riemen vaart.
FIGENTIA, zulke din en welke andere vlugtige
bestand teen het vuur maken •; ook genees-
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middelen, welke de overtollige deelen in het
ligchaam nederploffen, zoo als de acida en
opiaten. Nog wordt het voor praecipitantia
gebruikt.
FIGEREN, FIXEREN, ligchamen, welke ligt in het
vuur vervliegen, door eenig bijvoegsel, teen
hetzelve bestand maken ; vast en onbewegelijk maken, vastzetten, in toom houden.
FIGMENT, vinding,
verdichtsel.
FIGURAAL-GEZANG, hetkoraalgezang, dat veel
figuren heeft, in tegenstelling van het eenvoudige of platte koraalgezang, hetwelk zonder deze versieringen is.
FIGUUR, figura, lat., figure, fr., beeld, gestalte.
Dit woord
heeft
menigerlei
beteekenis•: 1) in
de wiskunde, iedere door zijden ingeslotene
ruimte , hetzij vlakte of ligchaam ; 2) een
voorbeeld, waarnaargewerkt of geteekend
wordt • 3) patroon, waarnaar gekleurde en
gebloemde stoffen gewerkt word en •; 4) bij
schilders en beeldhouwers de menschelijke
gedaante, in roe en of enkele voorwerpen •;
6) ieder vervaardigd beeld, hetzij gebeeldhouwd, geschilderd, gegoten enz. •; 6) in de
wapenkunde, wat een menschelijk aangezigt
verbeeldt, als de zon, engelen, wind, enz.;
7) in de redeneerkunde, zekere regelen,
waarnaar de verschillende sluitredenen
waarvan er vier zijn, warden bepaald ; 8) in
de taalkunde, bijzondere spreekwijzen, welke
van de algemeene regelen afwijken •; 9) in de
redekunst, oneigenlijke en verbloemde gezegden en woorden • 10) in de danskunst, de
toeren der verschillende dansen • en 11) in
de muzijk, de klanken en hunne verschillende
toonbuigingen, ook de pauzen, tremelanten,
enz. Figuur maken, rooters staat voeren ;
eene arntzalige figuur maken, ellendig, slecht
uitzien. Figurabiliteit, de wezenlijke eigenschap van alle ligchamen, door welke dezelve
eene zekere figuur uitmaken. Figurant, een
tooneelspeler, welke eene stomme rol heeft.
Figuratier , figuurlijk , wat ten voorbeeld
strekt. Figurantie, vorming, beelding ; ook
inbeelding, verbeelding • desgelijks eene
schets, teekening, afbeeldsel. F igurins, in
het schilderen, de bijfiguren. Figureren ,
beelden, iets met bloemwerk maken, gebloemde stoffen weven •; een muzijkstuk
met verscheidene stemmen zingen •; ook op
het oog loo en uitmunten, eene rol spelen.
Figurismus, het leerstelsel, dat alle gebeurtenissen van het oude testament nits dan
voorbeduidenissen van, of zinspelingen op
het nieuwe testament zijn. FiguriNt, een aan klever van dit stelsel. FiguurIzjk, als beeld
gevorrnd •; ook wanneer een woord, iets
ligchamelijks of zinnelijks beduidende, ter
beteekening van iets onligchamelijks gebruikt
wordt • ook in de arithmetica, de figuurlijke
getallen, welke hunne benaming van meetkunstige figuren ontleenen.
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of Cognitio symbolica
worth door de wijsgeeren het aanschouwehjk kenvermogen (Cognitio intuits tegenovergesteld. Het eerste bestaat daarin, dat
wij ons lets door woorden of andere teekens,
het laatste, dat wij ons de zaak zelve voorstellen.
FIKFAKKEN, zie het woordenboek.
FILADIÉRE, een platbodemd vaartuig, op eenige
rivieren in Frankrijk.
FILAMENT, draadwerk • ook vezeltjes der dieren
enplantgewassen; desgelijks eene oudromeinschepriesterschap.
FHATORIEN, werktuigen tot het afwinden en
tweernen van zijde.
FILET, het net, of vischwant, of vogelnet • ook
eene netswijze gewevene stof voor dameskleeden; bij de boekbinders, de vergulde
listen op den omslag der boeken •; bij de
goudsmeden, de randen op de le el- en
vorkstelen. Filetten, filetteren, met het filetijzer strepen of kerven op het leer maken,
zoo als bij de zadelmakers, boekbinders, enz.
FILIATIE, patio, lat., ook affiliatie, de aannemin g, erkenning als zoon of dochter •; (fig.)
de afhankelijkheid eener kerk van eerie
grootere of hoogere in rang •; ook de zamenhang, keten.
FILIGRAIN, Filigran, eene soort. van fijn goudof zilverdraad.
FILIPPO, eene italiaansche zilvermunt, welke in
Milaan omtrent tweegulden en in Venetic
58 stuiversgeldt.

FI 3,1JURLIJK KENVERMOGEN,

Mlle ou femme du monde, filie
perdue, een meisje van pleizier, hoer.

FILLE DE JOIE,

FILOMEEL, nachtegaal.

Fuou, fr., schurk, gaauwdief, bedrieger.
louteren, op eene behendige wijze bedriegen.
Filouterie, bedriegerij,
gaauwdiefstreken.
FILOZEL, grove zijde.
FILOZOOF, zie philosooph.
FILTREREN, doorzijgen, door eene zeef laten
loopen. Filtrum, een doorzijg, kleinsdoek,
fijne gazen of haren zeef ; ook in het menschelijke ligchaam, een vat tot kleinzing van
verschillende sappen.
FIN, fr., fine, ital., finis, lat., het einde • en in
eindelijk, tot besluit. Finaal, volkomen • het
besluit, het einde, het uiteinde, bijzonder in
de muzijk.
FINANcrEN, finantien, geldmiddelen, staatsinkomsten. Financien zoeken, op allerlei wizen
zoeken aangeld te komen. Financier, fr.,
bestuurder vangeldmiddelen, iemand, die
zijn geld met voordeel weet te gebruiken.
Financieren, de geldmiddelen (bijzonder van
den staat) besturen, vermeerderen,
re gelen •;
zijn geld met voordeel gebruiken.
FINASTER, eene slechte soort van zijde, welke
dikwijls onder de Ardassiner zUde gemengd
wordt.
FINESSE, list, fijnheid, kneep, doortraptheid.

FISC.

FINGEREN, verzinnen, voor even.
FINIS, bet einde, het doel, het doelwit.

Finis
primarius, het hoofddoel. Finis coronat
opus, het elude kroont het werk. Finito, het

sluiten eener rekening.
eene list, hij het schermen, als men op
eenegeheel andere plaats mikt, dan die,
welke men meent te raken, en daardoor
zijne tegenpartij verschalkt •; (figuurl.) bedriegelijk voorkomen, streek, om eenen
anderen te benadeelen • ook kleine scheur in
het spiegelglas.
From , drie sterke lane kwasten van zijde,
metgond en zilver omzet, tot een hoofdtooisel derpaarden, waarvan in Duitschland
zich slechts degenen bedienen, aan wie de
titel van Excellentie toekomt.
FrooL, soort van flesch met eenen langen hats
en ronden buik.
FIRENKI, de eigenlijke Turksche benaming der
Franken. De Paus heet bij hen Firenk i
Beg,
h Vorst der Franken.
FIRKEN, eene Pommersche koperen munt, ter
waarde van 1penning.
FIRKIN, eene engelsche maat, welke, volgens
degesteldheid der dingen, die daarmede
gemeten worden, 7 1 /2 tot 9 gallons houdt.
FIRLOT, eene schotsche koornmaat, welke voor
tarwe 21 1/4 en voor gerst 31 pinten bevat.
FIRM, firme, vast, bestendig, standvastig.
FIRMA, handelgenootschap van zekere personen,
welkegezamenlijk, onder eenen bepaalden
naam, handel driven •; ook de handteekening
van zoodanig huffs van koophandel •; deze
worth ook reggio geheeten. Firma geven,
iernand volmagt geven.
FIRMAMENT, het uitspansel, de sterrenhemel.
FIRMAN, of FERMAN, heet in (le Oostindien, de
schriftelijke vergunning, om te mogen ha
delen, en in Konstantinopel, een, door den
grootvisier, in naam des keizers, uitgevaardid bevelschrift •; komt dusdanig bevel
onmiddellijk van den sultan, zoo worth het
een kati-scherif genoemd, en onder het gewone bijvoegsel, door den keizer eigenhandig
onderteekend.
FiRMEREN, de firma, den naam van het handelhuis onderteekenen; ook bestendig rnaken,
bekrachtig,
en zeker maken.
FIRMER, gesponnen en verguld zilver zonder
zijde.
Fis, met deze syllabe beteekent men de zevende
snaar van de diatonisch-chromatische klankladder, wanneer zij als groote ters van d of
als zuiverequint van h enz. gebruikt worth.
FISC A AL, eengeregtelijke persoon, welke de
wetten en re glementen der hooge overheid
doet nakomen, en die in regtzaken deswege
eischer ratione officii is • ook 's lands schatbewaarder. Fiscalaat, het ambt van eenen
fiscaal. Fiscus, eigenlijk een geldmandje,
geldzak, (fi,
g) de staatskas.
FINT,
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(hongaarsch verwhout), is een groenachtig geel, blaauw en schoon gestreept
hout, hetwelk in de verwerijen tot het geelverwen, bijzonder ter verhooging der scharlakenverwengebruikt wordt. Het komt van
den paruikboom, die in de Levant, Hongarije, Spanje en italic menigvuldig groeit.
FIS FIS, zoo wordt de toon f genoemd, wanneer
dezelve, na alvorens reeds door een kruis in
fis veranderd te zijn, door het zoogenaamde
groote kruis nog eenen halven toon verhoogd
wordt.
FISILLEREN, de, voor snuifvervaardigde karotten
met sterken twijn omwinden.
FISSUUR, eene spleet of scheur in een been,
spleetbreuk.
FISTEL, fistula, lat., eene pijp • de gedwongen,
hooge en onnatuurlijke stem, ook falset,
fausset genaamd,
b. V. wanneer een bassist
of terrorist zich dwing,t om den distant te
zingen •; ook blaasinstrumenten, wanneer zij
boven of beneden hunnen natuurlijken toon
komen, zie fausset. Ook een vochtafleider,
etterpijp, door eene opening in den arm enz.,
om scherpe vochten of te leiden, etterdragt,
fistel. Fistuleux, pijpachtig, fistelachtig
(gezwel).
Fix, fixe, fr., fiksch, vast, gestadig, onbewegelijk, gewis, zeker •; ook bestand tegen het
vuur, b. V. zout, dat de werking van het
vuur weerstaat • prix fixe of fixó, gefixeerde
prijs, bepaalde, vastgestelde, gezette prijs.
Fixatie, be paling of vaststelling van prijzen;
ook het fixeren van een vlug ligchaatn, om
het tegen het vuur bestand te maken. Fixeren, bepalen, vaststellen • ook vloeibare
stoffen, door stollen tot vastheid brengen,
laten bevriezen • (figuurl.) zich be ales een
vast onwrikbaar besluit nemen ;• ook zich
ergens met de woon neerzetten. Iemand
fixeren, iemand strak aanzien, als ware het
met de oogen doordringen.
FLACON, reukfleschje; flesch met een' langen
hals.
FLAGELLANTEN, geeselbroeders •; eene dweepachtige sekte der roomsche kerk, welker aanhangelingen, vooral in de dertiende eeuw,
bij duizenden,
half naakt door de straten
lie en en zich, door godsdienstigen ijver
gedreven, tot op het bloed geeselden. Nog
heden ziet men zulks ,,
gedurende de vaster
van enkele dweepers, vooral in Spanje. Flagelleren, geeselen, kastijden, straffen.
FLAGEOLET, een fijn- of hoogfluitje, een fluitje,
waarop men de vogels leerde zingen •; welk
speeltuig echter, thans, eerie meerdere volmaking ondergaan hebbende, zelfs op concerten in aanmerking gekomen is.
FLAGIT1UM, schelmstuk, schanddaad.
FLAGORNEREN, flikflOOljen. Flagornerie, flikflooijing. Flagorneur, flikflooijer, die iemand
naar de oogen ziet.
F1SETHOUT
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brandend, vurig. Fla raps crimen,
eene op heeterdaad ontdekte misdaad. In flag
ranti crimine, of delicto, op heeterdaad.
FLAMBART, eene kleine, 12 tot 15 voet lange,
sloep, welke op de fransche kusten in gebruik is.
FLAMBEAU, flambouw, fakkel, toorts • ook eene
groote kaars.
FLAMINEN, voorname priesters bij de Romeinen,
die van degodheid, waarbij zij de dienst
verrigtten, een' bijnaam bekwamen.
FLANEL, eene lite wollen stof.
FLANK, tlanque, fr., de zijde, of het zijdefront
eener armee, van een regiment, of eenen
troep soldaten •; de strijklijn of zijde van eene
vesting, bolwerk enz. •; in de flank vallen,
van ter zijde aanvallen. Flankeren, flanqueren, zijne zijde dekken, bestrijken. Flankeur, flanqueur, fr., een rondrijdende ruiter • ligte kavallerie.
FLARDEN, afgescheurde stukken •; la en.
FLATTEREN, vleijen, iemand naar den mond
praten, schoone woorden geven, liefkozen.
Flatterie, vleijerij, flikflooijerij. Flatteur,
vleijer, flikflooijer.
FLATULENTIE, fiatuositeit, winderigheid, opgeblazenheid.
FLAUTO, ital., fluit. Flauto traverso, dwarsfluit;
ilautopiccole, klein octaaf-fluitje.
Facia, fr., een pijl, schicht.
FLECTEREN, (taalk.) dewoorden naar de reels
bulge') of veranderen.
FLEERS, een klap.
FLENSEN, het spek van den walvisch in kleine
stukken snijden. Flensgat, het gat in een
schip, waar men de groote stukken inwerpt.
Flensstukken, de kleingesnedene stukken
van den walvisch.
&ENTERS, als flarden.
FLEREZIJN, jicht„ podegra.
FLET, Flecht-Daller , eene deensche zilveren
munt, omstreeks 30 stuivers waard. Fletmark, mede eene deensche zilveren munt,
ter waarde van omtrent 12 stuivers.
FLEUR, bloei, (figuurl.) welstand • in de fleur
van zijn leven, in het beste zijner levensdagen. Fleurist, bloemkweeker, liefhebber, —
kenner van bloemen, bloemist. Fleurons,
met smaak a q ngebragte versiersels van
bloem- en lofwerk, aangebouwen, enz.
FLEURETTEN, schoone woorden, vleijende namen, verliefde taal • lustschermdegens, met
do 'es in plaats van punter).
FLEXIBEL, flexible, fr., buigzaam, lenig. Flexibiliteit, lenigheid •; (figuurl.) gedweeheid.
Flexion, buiging, verandering.
FLIBUSTIER, zeeroover, vrijbuiter, op de amerikaansche eilanden, van flibot, een wijd
schip met eenen mast. Zulk een zeeroover
wordt ook boukanier genoemd.
FLITS, pijl, schicht, spies.
FLOCON, viok van wol, zijde, sneeuw, enz.
FLAGRANS,

FLUI.
FLOERS, zwartgaas, zekere
FLORA, de bloemgodin •
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FOLI.

kleedingstof.
FLUSEN, eene koperen munt in Fetz en Marokko,
de bloeitijd, lente •
niet ten voile 1penning waard.
menigte bloemen •3 list van planten. Floreal, FLUVIALE, kleeding der hooge roomsche geestede bloem- of bloeimaand, achtste maand in
lijken, in tegenoverstelling van het misgeden fransch-republikeinschen almanak. Flowaad.
reren, bloeijen, in voorspoedige omstandig- FLUWIJN, bunsem, bunsing • zeker klein diertje.
heden komen of zijn • zich verheffen. Flores, FLUXIEREKENING, hetzelfde als differentiaal-rebloemen, bloesems • de fijnste en edelste afketring,
zie dit woord.
gescheidene deelen der ligchamen of stoffen
FIJI-1,1z, Flinz, een afgod der oude Duitschers,
ookgroote staatsie : in tloribus leven, beerdie, volgens sommigen, den flood, volgens
lijk en in vreugde leven. Flores sulphuris„
anderen den tijd voorstelde als een oud man,
bloem van zwavel. Flores sparsi, uit onderin een lang gewaad, met de eene hand eenen
scheidene werken bij elkander gebragte uitfakkel houdende, en op den schouder eenen
kipsels. Florescence, de stand der bloemen,
staanden leeuw dragende.
onderlinge verbinding der bloemen. Floris- Fo, FOE, FORT, FE, een indiaansche afgod, wiens
sant, bloeijend, voorspoedig. Florist , zie
dienst, omstreeks60 jaren na Christus getleurist.
boorte, naar Sina overgebragt werd, en
FLOREEN
orljn, florin, fr., een gulden, eigenwelke tegenwoordig de talrijkste godsdienlijk bloemgeld, dewijl de eerste te Florence
stige partij in dat land omhelsd heeft. Dikg
emunte guldens, met eene lelie voorzien
wijIs staat aan zijne regterhand Con- fu- tse,
waren.
en aan zijne linkerhand Cauzu of Sau- zu,
FLORENfLINSCH WERK, eene soort van musief, om,
de stichters van de beide voornaamste secten
door zamenzetting van edele steenen en
in Sina.
kostbare marmerstukken, zoowelde natuur FOAGIUM, Focagium
in het middeieeuwsch
,
als schilderijen na te bootsen. Florentljnsche
latijn de rookvang of haardbelasting.
school, de beroemde kunstenaars der stad Focus, brandpunt, in brandglazen en spiegels,
Florence, bijzonder schilders en beeldhouwaarin zich de zon- en lichtstralen vereeniwers met hun werk. De oude Florentijnsche
gen.
school begint met de kunstenaars, die zich FOECUNDATIE, de bevruchting, bet oogenblik
in de llie eeuw uit Griekenland in Florence
der bevruchting. Foecunditezt, de vruchtnedergezet hebben, en eindigt met Leonard
baarheid • (flguurl.) bij de schilders, de vlugda Vinci, met wien de nieuive be in en in
held en vaardigheid in het uitvinden en zaeene talrijke opvolging van beroemde manmenstellen.
nen tot op Michael Angelo voortgaat.
FOEDERALISEREN, verbinden, vereenigen. FoedeFLORENTINE, florentijnsche taf, sterke voertaf.
ralismus, de neiging tot vereeniging, vereeFLORETZIJDE, vlok- fins- of ruwe zijde.
nigingszucht. Foederatie, veredniging, verFLORILEGIUM, lat., eerie bloemlezing ; verzamebindtenis, verbond. Foederatief, verbondling van schoone plaatsen uit schrijvers.
, verbindend
matig,
wat tot het stelsel van
FLORIN GEORGJ E, eerie oude franschegouden
het onderlinge verbond behoort. Foederatief
munt, in abet jaar 1340 onder Philippe de
systema, verbondstelsel, wanneer een staat
Valoisgeslagen, met de beeldtenis van St.
nit verscheidene kleinere met elkander verGeorge, strijdende teen den draak.
bondene staten, zamengesteld is. Foedórós,
FLOSCULIE, lat., bloemrijke redenen ; bloemfr., gefedereerden, verbondenen.
rijke stijl, bloemrijkheid. Flosculeren, bloem- FoELIE, verfoeliesel, van eenen spiegel, onder
rijk schrijven of spreken. Flosculeux, bloemeen edelgesteente.
rijk.
FOERNIG. , een ijslandsch gewigt , 10 deensche
FLOTILLE, flottielje, een klein getal van schepen,
onden zwaar.
P
die bij elkander behooren, kleine vloot.
FOETUS, de vrucht in de baarmoeder • zie emFLUCTUATIE, de vloeijing, golving, kabbeling
bryo.
dergolven, figuurl., de ongestadig- veran- FOIBLE, zwak, gebrekkig • ook de zwakke zijde
derlijk- wispelturigheid. Fluctueren, vloeivan jets, hetzij mensch of staat, of eenig
jen, golven, kabbelen • wankelen, weifelen,
ander ding. Foiblesse, de zwakheid of flaauwFluctueux, fr., golvend, kabbelend, onstuiheid van iemand • onoverwinnelijke neiging,
mig bewogen •; figuurl., twijfelachtig.
tot iemand, of tot lets.
FLUIDE, fr., vloeibaar, vlietend • tluidum, lat.,
FOKKEMAST, de voorste mast van een brik of
vloeistof. Fluidum universale, de algemeene,
driemastschip.
in degansche natuur aanwezige vloeistof, Form, fr., dwaasheid, zotheid.
waarvan Mesmer en andere magnetiseurs FOLIETRERIE, fr., kortswijl , grappen, potsen.
zoo veel ophef maker]. Fluiditeit, vloeibaarFolietronneur, nar, gra en maker. Folichon,
heid.
een zotskap • ook, in het algerneen, elk meFLurr, eene bijzondere soort van driemastschetaalblik, hetwelk zoo dun als een stevig
P zonder galjoen.
papier geslagen is. Folio d'Espagne, een niet
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meergebruikelijke theatrale dans, tot welken
de muzijk 5/4 maat was.
Fouum, lat., blad, bladzijde, folio van boeken
ofgeschriften •; in folio, de geheele grootte
van een velpapier •; een gek of kwast in folio,
een aartsg,
ek aartskwast ; een boek in folio.
Foliant, boek in groot formaat. Folieren ,
de bladzijden in opvolging nummeren, of
metgetallen beteekenen.
FoLu, eene turksche munt, omtrent 1 1 /2 cent
waardig.
FOLLICULAIR, een slecht dagbladschrijver •; in
het algemeen een zwartgallig, slecht auteur.
FOMENTATIE, vochtige overwerking, gisting.
Fomenteren,.
gisten
Font, fr.,donker (van kleuren).
FONCET, degrootste soort van kanen, waarvan
men zich op de vlotten bedient. Zij zijn tot
32 vademen lang, en worden door pgarden
getrokken.
FONCTIONNAIRE, fr., eenambtenaar, beambte.
FOND, fr.,grond, bodem. Fonds, fondsen, kapitaal of kapitalen, tot een bepaald einde uitgezet •; ook staatsschuldpapier, negotiatiekapitalen enz.
FO N D AMENTO(muz.), grondstem, basstem.
FONDERIE, fr., gieterij •; ijzerhut, smeltoven.
FONDIQUE, Fondaco, noernde men voorheen elks
beurs of verzamelplaats van alle kooplieden,
in eene handeldrijvende stad • thans verstaat
men daardoor eenegemeenschappelijke bewaarplaats van alle vreemde waren, alwaar
de kooplieden tot het driven hunner handelzaken bijeen komen.
FoNins, eene onder dengrond van een gebouw
in de aarde ontstane holte, welke het gebouw, op zulk eene plaats, met instorting
bedreigt.
FONDMINE, een werktuig, door middel waarvan
men alle soorten van mineralen veel spoediger smelten kan, dan zulks voorheen plaats
had.
FONDUK, Fondukli , eene turksche gouden
munt, die in waarde omtrent met den dukaatgelijk staat.
FONTAIN- E, fr., fontein, bron, wel.
FONTANEL, een vloeigaatje , kunstzweer ter
afscheiding van kwade vochten uit het ligchaam • ook het teedere vliesje op het hoofd
van joneg
kinderen, tusschen den naad van
het bekkeneel.
FONTANCE, eerie soort van dameshoofdsieraad.
FONTINALIEN waren feesten , welke door de
Romeinen ter eere der bronnimfengevierd
werden, bij welke gelegenheid zij de bronnen bekransten en er bloemen inwierpen.
FONTINALIS , degod des waters, die door de
dichters tegenover Bacchus gesteld werd.
FONTURE, bij kousenwevers de gezamenlijke
looden , waarin of deplattinen of de naalden
bevestigd zijn.
FORBAN, een vrijbuiter op zee, welke zonder

FORM.

vrijbrief, of met eenen valschen en dubbelen
vaart.
FORCE, fr., kracht, sterkte, magt, dwang; par
force, met geweld. Forceren, dwingen, met
geweld noodzaken, overmannen. Force, geforceerd, gedwongen-, b. v. geforceerde heffin g.
FORCULUS, diegodheid der Romeinen, onder
wier opzigt de deuren stonden.
FOREEST, een bosch, woud.
FORENSIS, geregtelijk.
FORFAIT, eene misdaad • a for fait, bij aanbesteding, aanneming.
FORFANTERIE, pralerij, grootsprekerij, snoeverij.
FORLANE, ital., eene soort vangezang en dans,
to Venetie onder degondeliers, of schuitvoerders ingebruik.
FORLE, eene in Egypte gebruikelijke munt, die
met de Folli overeenkomt, en waarschijnlijk
dezelfde is.
FoRm, forma, lat., gedaante • pro forma, in
schijn • in forma, uitdrukkelijk, behoorlijk,
in eenengoeden vorm •; in optima forma , in
den besten vorm.Formaat, de vorm, boek- of
bladgrootte. Formale, de gestalte, of vorm
van iets • terwijI daarentegen materiale den
inhoud en de bestanddeelen van hetzelve
aanduidt. Formalien , zie formaliteiten.
Formaliseren (zich), iets kwalijk nemen, zich
beleedigd achten •; zijne verwondering, zijn
misnoegen to kennen even •; zich iets aantrekkers , aanmerkingen over iets maken.
Formalist, iemand die zich, in alles naar
voorgeschrevene reels gedraagt • een ceremonie-, compliment-maker. Formaliteiten,
uiterlijke omstandigheden, .gewoonten, gebrudien, waarmede eerie daadzaak vergezeld
v. iemand met vele formaliteiten
g
gat
ontvangen : een testament met de gewone
formaliteiten openen, enz. Formaliter, formeel, uitdrukkelijk, bepaald, in behoorlijken
vorm. Formatie , vorming • daarstelling ,
gedaantegeving, schepping. Formeren, beelden, vormen •; gedaante even •; zich formeren, zich beschaven, bekwaam maken, tot
goede zeden en kennis opleiden.
FORMICA (mien eene soort van wrat of vlecht,
waarbij de huid opgereten, verhard en zwartkleurig is. Zij zitten gewoonlijk zeer breed
op de huid en veroorzaken smarten, die naar
den steek van mieren zweemen.
FORMICATIE, het gekriewel der huid, even als of
er mieren overloopen.
FORMIDABEL, formidable , fr., vreeselijk. ontzaggelijk, geducht.
FORMIER, een lijstsnijder, beeldhouwer.
FORMULA CONCORDIAE, het boek der concordien,
een van deboeken der lutherschegeloofsleer,
hetwelk Augustus, keurvorst van Saksen, in
1579 , heeft laten zamenstellen. Formule,
regelmaat, voorschrift. Formuvaste reel re
lier, voorgeschrevene of door gebruik inge-
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FRAM.

voerde regel, bepaald voorschrift. Formu- FOUANG, eengewigt in Siam, omstreeks het
achtste deel van een lood • ook eene must.
lierboek, boek, waarin de voorschriften van
FOUDRE, fr., de bliksem. Foudrozjeren , blikallerhande oefemngen , opgeteekend zijn
semen, donderen, vuur env lam spuwen,
b.
v. van gebeden, van brieven enz.
b
razen, tieren.
FORNAX was bij de Romeinen, die hun koorn
in vijzels stootten, en derhalve droogen FOUGADE, ook floddermUn. In de krijgskunde,
moesten , degodin, Welke over den droogeene kleine mijn, Welke slechts ti tot 10 voet
ovengesteld was.
aarde over zich heeft engemakkelijk opvliegt.
FOULE, fr., menigte, volkshoop, groote zamenFORNEER, of furneer, (bij schrijnwerkers) inleghout, fine houtbladen ; het werk met dunne
loop van menschen , gedrang ; en foule ,
hoopsgewijze, met root gedrang.
blaadjes of reepen van allerhande schoon
hout kunstig ingelegd. Forneren of furne- FOURAGE, fr., voeder, veevoeder, bijzonder van
paarden. Fourageur, een voederophaalder.
ren, met dunne houtblaadjes of reepjes inFourageren, voeder, alsmede andere levensle en.
middelen, ophalen. Fouragering, het hales
FORNICANT, een hoereerder. Fornicatie, hoererij.
FORNICHE, in sommige zoutwerken de zijden
van voeder en andere levensmiddelen.
der haard van de kookpannen, bijzonder van FouRBERIE, fr., list, streek, schurkerij, schelmerij.
zulke, die van hardsteengemaakt zijn.
FOURGON, fr., een zeker rijtuig met een' gaffelFORS, een bijnaam van Fortuna, onder welken
zij als de godin van het toevallig geluk verdissel, pak- of voorraadwagen.
FOURIER, fr., fourrier, een onderofficier, die
eerd werd.
FORSETE, de dertiendegod van het Scandinavivoor de inlegering, wapening, fouragering,
schegodengeslacht Asen. Zie dit woord.
kleeding, enz. der kompagniezorgt, en tevens
compagnieschrijver is.
FORT, fr., eene kleine vesting, schans, bijvestin g. Forto, ital., (muz.) sterk. Forte-piano, FOURNEAU (krijgsk.), eene kleine mijn, in eenen
ital., (muz.) eigenlijk sterkzacht, een hamerdikken muur of in eenig ander klein werk.
klavier met eenen demp,
er om het sterke FOURNEREN , verschaffen, bezorgen, het ontbre(forte) en het zachte (piano) van den toon uit
kende daarbij doen. Fournissement, fr., volte drukken. Forteresse, versterkte plaats. Forkomenmaking • het bijvoegen van het nog
ontbrekende.
tificatie, een vestingwerk •, de bevestiging of
versterking (eener stall of plaats) •; de krijgs- FOVEREN, begunstigen, koesteren, oppassen,
warm houden.
bouwkunst , versterkingskunst. Fortificeren,
bevestigen,)
versterken (van sterkten enz. FOYER, de haard, haardstede • ook eene zaal in
Fortifieren, sterken, versterken. Fortissimo,
den schouwburg, alwaar men, na de vertooital., (muz.) zeer sterk, op het sterkste, zoo
ning en tusschen de bedrijven, te zamen
komt.
sterk als mogelijk.
FRAe, /rack, eng., eene soort van digtsluitenden
FORTBIEN, eene soort van fortepiano, in de gemansrok.
daante van klavieren, door den orgelmaker
FRACTIE, breuk, breking. Fractuur, (heelk.)
Friderici in Gera uitgevonden.
FORTIN, eene kleine schans, die ten tide van
breuk , bijzonder beenbreuk; gebroken
belegering Wings opgeworpen wordt, om
schrift metgebrokene of hoekige letters.
een veld te bedekken • ook eene koornmaat FRAGIEL, fragile, fr., fragilis, lat., broos, zwak,
in Marseille en de Levant, omtrent 11/4scheonbestendig, vergankelijk. Fragiliteit, broosheld, vergankelijkheid.
pel root.
FRAGMENT, een stuk, brok. Fragmentarisch,
, toevalli
FORTUITO, lat., toevalliggerwijze.
FORTUNA, lat., fortune, fr., het geluk, gelukkig
afgebroken, in stukken, stuksgewijze. Fraymentist, een snipperaar, uit ever of schrijver
voorval • de geluksgodin •; a la fortune du
van kleine stukjes.
pot, zoo als de kok schaft (iemand ten eten
verzoeken), zonder te weten wat ergegeten FRAJCHEUR, fr., frischheid, levendigheid van
kleur(in de schilderkunst)
wordt.
•; koelte, koelheid
(der l uch t).
FORUM, lat., regtbank, geregt, gerigt, hebbende
deszelfs naam van forum, eene marktplaats, FRAIsE, (krijgsk.) eene rij van palissaden, welke,
dewijl, bij de Romeinen, de regtszaken op
ter lee to van 6 of 7 voet, bij aarden vesde openbare markt beslecht werden. Van
tingwerken, tusschen de borstwering en het
buitenstegedeelte van den wal zoo ingesloten
daar Forensis. Zie dit woord.
zijn, dat zij de punten re van zich afkeeren.
FORVETU, een gering of onbekend mensch, die
met schoone kleederen opgesmukt is; iemand, FRAMBAESIE, eerie huidziekte in de heete luchtstreken, weike in uitwassen ofwratten bedie boven zijnen stand gekleed is.
staat, die in gedaante en kleur naar eerie
FOSSILIEN , mineralen , delfstoffen, gegravene
of uitgegravene ligchamen , welke in de
framboos of moerbeziegelijken, zijnde niet
gevaarlijk en komende denzelfdenpersoon
aarde, bijzonder in bergen en mijnen, ontniet meer dan eens over.
staan engevonden worden.
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FROM.

florentijn
sche zilveren munt ,
teling en was een der hevigste Jakobijnen.—
waarvan de 2 eenen francescone of omtrent
Freronist, een aanhanger van zulke gevoelens.
1 rijksd. 12 stuiv. waardig is.
FRANCHEMENT, fr., vrij, vrijmoedig, openhartig.
FRESCO, ital., versch, frisch, (muz.) vrolijk, leFranchise, fr., vrijmbedigheid, openhartigvendig. Al fresco,
(schilderk.) in natte kalk.
heid.
FRESISOM, een woord, ter aanduiding van die
verfranschen.
FRANCISEREN
,
syllogismen in de 4de figuur, waarin het
FRANC-MAC
, fr. ,een vrijmetselaar.
ON
eerste voorstel algemeen ontkennend, de
FRANCO, ital., vrij, vrachtvrij, postvrij. Franmiddelterm bijzonder bevestigend en het slot
bijzonder ontkennend is.
queren, vrijmaken, vrachtvrij of portvrij
FRATILLANT, fr., onrustig, rondloopend.
maken.
FRANCOMANIE, fr., zucht om de Franschen na te
FRETTEJAGT, die soort van jagt op konijnen en
apen.
haamsters, waarbij men dezelve door fretten
FRANJE, hangend, vezelig boordsel, tot sieraad
uit hunne holen laat driven.
aangordijnen, enz.
FRIANDISE, fr., lekkernij, snoeperij.
FRANK, naam van alle christelijke Europars in
FRICANDEAU, fr., eene snedegespekt kalfsvleesch
de Levant • Fransche zilveren munt, omin zijn eigen sap gesmoord.
streeks 9 1 /2 stuiver hollandsch waard.
FRICANDELLEN, f
ricandelles, fr., kleine worsten
FRAPPANT, fr., treffend, verrassend. Frapperen,
van kalfsvleesch, wittebrood, kruiderijen,
treffen, verassen, bevreemden.
enz., in boter gebakken.
FRATER1NEL, fr., broederlijk. Fraterniseren,
FRICASSEE, fr., klein gesneden ; een geregt van
verbroederen. Fraternite, fr., fraterniteit,
gehakt vleesch. Fricasseren, klein snijden,
de broederschap. Fratres, lat., broeders,
in de P
an bakken.
ordebroeders. Fratricide, fr., broeder- of FRIEDRICHS D 'OR, eenepruissische gouden munt,
zustermoorder. Fratricidium, broeder- of
ter waarde van 20gulden.
zustermoord.
FRIES, frise, fr., eerie met goud of zilver beFRATSEN , kuren, grappen.
werkte franje •; het middelste gedeelte van
FRAUDULENT, frauduleux, fr., bedriegelijk.
eene hoofdlijst aan zuilen, alsmede het snijFraudulentie, bedriegelijkheid. Fraus, lat.,
en beeldhouwwerk daaraan • de sieraden
bedrog, arglistigheid.
van elkgroot stuk geschut, aan het einde
FREDON, (muz.), 1/16 foot •; een Trillo.
van de tapstukken.
FREGAT, een lit, snelzeilend oorlogschip, geFRIGGA
oudduitsch), godenkoningin, moeder
woonlijk slechts met twee verdekken.
' der aarde.
FREGATTON, een vaartuig van middelmatige
FRIMAIRE, rijpmaand, in den voormaligen
grootte, hetwelk een vierhoekige achtersteFransch-republikeinschen almanak ; december.
yen, eenen voormast, achtermast en eene
boegspriet heeft, 4 a 500 ton lading houdt, FRINGEREN, heet bij de verwers sterk uitwrinen tot het uitladen vangaleijen en tot verg
en, waarbijof
dezamengedraaid
st
worth.
voergebruila wordt.
Ditgeschiedt door middel van een' has el
FREI, Freir, de 5de van het scindinavische
welke fringeerzjzer genoemd wordt.
heldengeslacht Asen, de goedaardigste onder FRIPON, fr., een schelm, guit, bedrieger. Fridezelve, den re en en zonneschijn beheerponnerie, schelmerij, bedriegerij, guiterij.
schende.
FRISEUR, fr., een haarkruller, haaropmaker.
FRE1A, degodin der liefde, bij de oude NoordFriseren, krullen, haar tooijen • opyouwen
sche volkeren.
[b. v. linnen). F risolet, lint, floszijden lint.
FRELAMPE, eene oude fransche munt, tegen 5
Frisuur, de haarkrulling • randzooming.
penningen.
FRISSONNEMENT, fr., huivering, het huiveren.
FRENEHE, fr., onzinnigheid, dolheid.
Frisonneren, huiveren, trillen, beven.
FREQUENT; menigvuldig, sterk bezocht, volkrijk.
FRIVOLE, ijdel, nietig, ligtzinnig, slecht. FrivoFrequentativum , lat., een herhalings- of
liteit, ligtzinnigheid, wuftheid, moedwil.
vermenigvuldigingswoord. Frequentato, FRONDE, eene in degeschiedenis van Frankrijk
ital., (muz.) met gewone stem, zoo als men
bekende benaming der tegen het hof ingenogewoonlijk pleegt te zingen , niet te hard
menpartij, ten tijde van den kardinaal Manoch te zacht. Frequenteren, bezoeken, bijzarin (1648). Frondeur, een berisper; een
wonen. Frequentie, menigte, volkrijke verdergenoemde partij.
gadering, toeloop.
FRONS, kreuk, rim el.
FRÉRE, fr., broeder.
FRONT A FRONT, fr., regt tegen elkander over,
FRERONISMUS, gevoelens en grondstellingen, zoo
man tegen man.
als Freron die had; eene handelwijze, welke FRONT, fr., het voorhoofd • de voorzijde des ledaarnaar zweemt. Freron, die zich eerst door
gers, ook van een gebouw ; stoutmoedigheid.
zijne twisten met Voltaire beroemd maakte,
Frontieren, frontieres, fr., de grenzen.
nam een werkdadig aandeel aan de omwenFrontispice, fr., de voorgevel. Frontloges,
, eene
FRANCESCINE

FUME.
de middelste loes
teen over het tooneel
g
(in schouwburgen).
FRONTALE, een kruidkussen, of een andere, zoowel drooge als natte, omslag om het voorhoofd. Frontaal-Bandage, omslag om het
voorhoofd.
FRONTIGNAN, frontignac, eene soort van muskaatwijn uit Frontignan in Langoedoc.
FRONTISTEN, overdrevene, listige en verwaande
onderzoekers of uitvorschers.
FROTTEREN, Trotter, fr., wrijven, boenen, poetsen. Frotteur, een wrijver, poetser •; een,
die de kleederen afschuijert •; ook hij, die de
kamervloeren boent.
FRUCTIDOR, de v ruchtmaand, in den voormalialmanak (va n
g
en Fransch-re
22 Aug. tot 22 September). Fructificatie,
de bevruchting, het bevruchten. Fructuarius een vruchtgebruiker. Fructueux,
vruchtbaar.
FRUETESA, eenegodin, welke door de Romeinen, om het welslagen van het koorn, aangeroe en werd.
FRUGAAL, frug,
al fr. , matig, spaarzaam, sober.
Frugaliteit, matigheid, spaarzaamheid, onthouding • eenvoudigheid.
FRUGIFER, lat., godheid der Perzen, met een'
leeuwenkop, welke met Diana versierd is.
Men houdt ze met Mithra voor dezelfde.
FRUSTRATIE, frustratio, lat., verijdeling, teleurstelling, misleiding. Frustreren , verijdelen, to leur stellen, misleiden, de hoop
benemen.
FUGARA-, eerie verouderde fluitstem in het or el
van zeer enge maat.
FuGE, fugue, fr., kunstig muzijkstuk, waarin
eene keurige weltuidende gedachte heerscht,
welke door alle sternmen herhaald en in onderscheidene toonen gesteld wordt.
FUGHETTA (muz.), is een klein opstel, waarin
het hoofdthema niet zoo veel maal doorgaat,
als in eengewoon doorgewerkt stuk.
FUGITIEF, fugitif, fr., vlugtig, voortvlugtig.
FUIMUS TROES wij ziju ook eens Trojanen geweest, dat is, onze heerlijkheid is verdwenen. Fuit, hij, zij of het, is weg.
FULGURAAL, tot den bliksem behoorende. Fulguratie, fulguratio, lat., het bliksemen,
weerlichten • schitteren, stralen.
FULMINANS AURUM, dondergoud. Eene neerploffing van good nit de oplossing in koningswater, door rniddel van vlugtig loogzout •;
en welke, bij de minste verhit ti rig, met eenen
geweldigen slag ontploft. Fulminant, dreigend, hevig, donderend. Fulminatie, het
bliksemen, weerlichten, donderen ontploffenvan het dondergoud •; het razen, ticren.
Fulmineren, bliksemen, weerlichten, donten •; razen, tieren, vloeken, schelden.
de
PULP, fluweel.
FUMET, de vlugtige prikkelende kitteling, waarrpede verscheideue din en op de smaak- of
KUNSTWB.

reukzenuwen werken, als het fumet van de
Bourgonj,
e van wildbraad.
FUMIGATIE, fumigatio, lat., de berooking •; in
de scheikunde, het bijten door scherpe dampen.
FUMIST, iemand, die de schoorsteenen zoo inrigt, dat zij niet rooken, rookverdrijver.
FUN
,
guit, schurk.
FU1NCT1E, functio, lat., de verrigting, am btsverrigting, waarneming, bediening, post, het
ambt. Functionnaire , zit fonctionnaire.
Functionneren, een ambt waarnemen.
FUNDAMENT, fundamentum, lat., de grond,
grondvesting. Fundamenteel, grondig, uit
dengrond •; fundamentele wet, grondwet,
welke met toestemming van alle standen des
rijks gemaakt wordt. Fundamenten, de
gronden, grondbeginselen, allereerste gronden. Fundatie, stichting, gronding ; grondlegging. Fundator , stichter, grondlegger.
Funderen, stichten,gronden, grondleggen.
FUNDUS, lat., grond, bodem •; ook onroerend
goed, liggend goed •; fundus dotalis, eene
bruidschat, huwelijksgoed.
FUNERALIEN, begrafenisplegtigheden en kosten.
FUNEST, funeste, fr., ongelukkig, treurig, heilloos rampzalig, noodlottig.
FUNFZERNER, eerie duitsche zilveren count, welke
15 kreutzers of 4grosschen doet.
FUNGEREN, waarnemen, bedienen (een ambt of
post). Fungibiles res, dingen, die verbruikt
kunnen worden, b. v. levensmiddelen.
FUNGITEN, koraalsponsen, eerie naar sponsen
gelijkende versteening.
FUNTA, Funda, een Russisch zilvergewigt van
96 sollotnich, waarvan ieder jets meer dan
een drachme weegt.
FUORI DI BANCO, ital., buiten de bank, namelijk
kasgeld.
FURCA CAUDINA, een en dal, nabij Caudium,
alwaar het romeinsche leer
g
eens door de
Samniten ingesloten en tot het aannemen
van schandelijke voorwaarden gedwongen
werd.
FURIE, grimmigheid, gramschap, woede, hevige
gemoedsbeweging; eene toornige, twistzieke,
woedende vrouw. Furien, (fabelk.) wraakgodinner], afschuwelijke halve godinnen der
hel, welke de zielen der doemelingen kwelden enpijnigden •; plaagduivels, plaaggeesten bij de Grieken en Romeinen, waarvan er
drie waren : Alecto, Megaera en Tisiphone,
ook

Eumeniden

genoemd.

Furieux, furieus,

woedend, razend, opvliegend, dol, onzinnig.
Furioso, ital., (muz.), hevig, sterk. Furor,
lat., fureur, fr., woede, dolheid ; furorpoe-ticus, dichtwoede, geestverrukking ; furor
uterinus, moederwoede, mansdolheid, vrouwelijke ziekte.
FUROLLES, fr., dwaallichten, vurige dampen.
FURTIEF, furtive, lat., heimelijk •; diefachtig,
steelsch.
22
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Fusible, fr., smeltbaar. Fusibiliteit,
smeltbaarheid.
FUSIE, fusio, lat., smelting, gieting, het gieten,
bijzonder metaal gieten.
FUSILADEN, fr., schoten, salvos ; geweervuur.
Fusileren, doodschieten (tot straf). Fusilier,
een voetknecht, soldaat te voet.
FUST, vat, vaatwerk. Fustagie, vaatwerk, of
alles, wat tot het vaatwerk behoort, waarin
,
alle onzuivere
iets verzonden wordt. Fusti
that • het beschadigde, onbruikbare, bedor,
vene van waren • fustirekening
that- of
schaderekening.
FUSTIGATIE, geeseling. Fustigeren , geeselen.
FusToc, zekergeel verwhout van dien naam.
FUTAILLE, fr., een klein wijnvat • ook zulk een,
dat men over een ander doet ; voervat.
FUSIBEL,
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futilis, lat., nietig, nietswaardig. Futiliteit, nietigheid, nietswaardigheid, armhartigheid.
FUTUR, fr., futuur, toekomstig • ook de aanstaande (verloofde bruidegom). Future, de
bruid, verloofde. Lesfuturs
,
fr., bruid en
bruidegom. Futuritie, in de wijsbegeerte,
het toekomende, de toekomst. Futurum, lat.,
het toekomstige, de toekomende t" In
In
futurum, of pro futuro, voor de toekomst,
of voor het vervolg.
FUYARD, vlugteling, soldaat, die uit het gevecht
vlugt.
FY, melaatschheid der dieren, huidziekte der
varkens.
FYRKE, eene Deensche koperen munt, waarvan
er 2 eenen schelling gelders.
FUTIEL,

--raiaP4-.

G.
G toont, op Pruissische munten, aan, dat zij
te Stettin, op de Fransche te Poitiers, en op
de Oostenrijksche te Nagybanija, in Hongarijen, geslagen zijn. Als Romeinsch getalmerk 400 en met eerie dwarsstreep er over
4000. In de muzijk de vijfde trap van ons
toonstelsel, of de achste snaar der diatonischchromatische klankladder, die in de solmisatie g sol re, g sol re ut, of ook maar eenvoudig sot genoemd wordt. Met de letter g
pleegt men ook eenen zoogenaamden sleutel
aan te duiden, dien men deswege den g
sleutel noemt, dewijl hi' op het liniestelsel
die lijn aanwijst, op welke de gestreepte g te
staan komt.
G, of GG., op recepten, Gummi.
G. is, of GLOR. DIEM. Gloriosae memoriae, roemrijker gedachtenis.
GABAN ' S, regenmantels, welke in Turkije veel
gedragen worden. Gabaniza, een kostbare
els des turkschen keizers, welken niemand
P
anders dry en mag.
GABARE, GABARRE, een klein vaartuig, bij eene
haven of op eene rivier ten anker liggende,
en op hetwelk de tolbedienden, die de scheen visiteren, zich bevinden •; ook platte en
P
breede vaartuigen met riemen en zeilen,

waarvan men zich op rivieren bedient, om
andere schepen te ontladen of te ligten ; desgelijks schuit, waarin, bij het uitdiepen van
kanalen, de bagger geladen wordt.
GABARET, eene soort van kleine harken.
GABELLA, (regtsg.) belasting; ook eene voormalige zoutbelasting in Frankrijk.
GABION
,
fr., (krijgsk.) een schanskorf.
GABIONNADE, de verschansing met schanskorven.
GACHE, een werktuig voor het omroeren der
gips bij het branden •; ook de ijzeren ring
aan depijpen, welke het water van de dakoten op den grond leiden.
g
GAEA, de aarde, als cosmologische godheid der
ouden.
GAELS, zoo n'oemen zich nog de hedendaagsche
Schotlanders, gelijk hunne taal de Gaelsche;
dewijl zij van de oudste Galliers en Celten
afstammen.
GAGAATH, steenkolen • zwarte brandsteen.
GAGE, fr., gagie, onderpand, bezolding, loon,
jaarwedde. Gageren, bezoidigen, beloonen.
GAGEL, een welriekende heester.
GAILLARD, fr., gailjard, vrolijk, lustig. Gaillarde,
fr., eene soort van vrolijken dans.
GAILLARDISE, de vrolijkheid, vrolijke invallen,
kortswij,
l scherts.
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spaansch , hofpracht, pronk, staatsie;
ook hoffeest. Engala, in gala, in hofkleeding, in pracht- of pronkgewaad.
GALACTIET, gr., melksteen. Galactometer, melkmeter, werktuig om het water, waarmede
eene hoeveelheid melk vermengd is, terstond
te ontdekken. Galactophagen , melketers,
menschen, die voornamelijk van melk leven.
Galactophora, gr., melkaanbrengende middelen. Galactophorisch, melkverwekkend.
Galactopoise, het vermogen der borsten ter
bereiding en afzondering der melk. Galactirrhoea, melkvloed, melkvloeijing. Galactopyra , galactopyretos , meikkoorts. Galactoposie, de melkkuur. Galactorrhoea, het
uitvloeijen der melk door slechten overvloed.
Galactosis, het veranderen in melk.
GALANDRIA of Zolandria, de naam van een oorlogschip bij de oude Venetiers, omstreeks
het jaar 838 gebouwd.
GALANT, aardig, gedienstig, wellevend, beleefd,
zedig, sierlijk, behoorlijk, verliefd, minziek ;
ookeen minnaar, vrijer, verliefde. Galanterie, sieraden, waren ter optooijing, tooisel;
aardigheid, fijne levenswijs, wellevendheid.
Galanthom,me ,
man
een fijn wellevend,
iemandvan beschaafde zeden. Ilomme galant, een verliefd, vrouwelijk getooid man,
saletjonker. Galantiseren , den verliefden
spelen.
GALANTISMUS, bekwaamheid naar de heerschende mode, b. v., in den stij1 of in het geven
van titels.
GALATHEA, naam eener zeenimf uit de fabelleer;
ook een schoon melkwit meisje.
GALATINE, wrongel, stremsel ; ook een tusschengeregt van vet hoender- of kapoenen vleesch,
waar de beenen uitgedaan zijn ; of wel van
van eenen kalfskop met hoendervleesch geveld.
GALAXIE, de melkweg. Zie via lactea.
GA.LBANUM, (geneesk.) moederhars.
GALBEUM, een armband, lien verdienstelijke
krijgslieden, bij de Romeinen, als een eereteeken droegen ; ook zulk een, die als een
amulet of behoedmiddel teen tooverij gedragen word.
GALco, eerie soort van hoofdpijn, waarbij de
pun het hoofd van rondom geheel en al
inneemt.
GALEANTHROPIE, die soort van krankzinnigheid,
waarbij de zieken zich inbeelden, dat zij in
katten veranderd zijn.
GALEAs, degrootste soort van galeijen ; ook een
oorlogschip van 25 stukken.
ALEGA, e e ne aromone, welke zeer lit is, en
G
slechts eerie rij roeijers heeft.
GALE', een roeischip met een laag boord en 2
masten ; ook een drukkerszetplankje.
GALEIDE, gelijk van beteekenis met galjoot en
kleineregaleijen.
GALEN, een ver verspreid yolk der oude wereld,

GALA,
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ook Celten of Keltengenoemd, waarschijnlijk uit het Noorden afkomstig, onder den
naam van Wallen, Wandalen en Wallons of
Walen. De Picten, Scoten en Kaledoniers
waren met hen van denzelfden stam.
GALENISM MEDICAMENTEN, eenvoudige geneesmiddelen, of zulke zamengestelde geneesmiddelen, Welker wijze van bereiding eenvoudig is.
GALENISCHE FIGUUR. Zie Syllogismus. Galenische
aderlating, eene aderlating, die tot onmagt
gedreven wordt.
GALENOCK, eene wijnmaat in Rusland, welke
het achtste deel van een Wedro of iets meer
dan 1 1/2 kan uitmaakt.
GALENUS, beroemdgeneesheer in Pergamos, uit
de 2e eeuw. De volkomenste uitgaaf zijner
schriften is in 13 deelen, in folio, ten 'are
1660, te Parijs gedrukt.
GALEOT, een roeiknecht op eene galei.
GALERIJ, eene zuilzaal • een tralie- of hekkengang • eene zaal of gang met schilderijen ; op
schepen, een uitstek aan den achtersteven ;
in de vestingbouw, een ga n g boven de hoofdgracht ; ook een gang tusschen twee rijen
van kamers. Zie Corridor.
GALEROPIA, het helderzien, een ooggebrek,
hetwelk de voorwerpen in een bijzonder
helder licht laat voorkomen.
GALET, kristallen, welke op de kusten van het
voormalig Normandie in de kittelsteenen
gevonden en ook diamant du galet genoemd
werden.
GALETA, ongesponnen uitschotzijde; slechte
vlokzijde, die meestal uit Italie getrokken
wordt.
GALGANT, een voortreffelijk Oostindisch wortelkruid.
GALIANCONEN, krombeenige menschen met korte armen, Welke onevenredig dun, maar om
den elleboog rondoopgedreven of gezwollen
zijn.
GALIMAFREE, fr., een sterk gekruid gehakt van
allerlei overgebleven vleesch •; figuurl. een
verwardgesnap.
GALINASENSTEEN, een steen, welke bij Quito in
Perugevonden wordt, en tot de lavasoorten
behoort. Hi' neemt eerie zoo voortreffelijke
polituur aan, dat de inwoners des lands
spiegels daarvan makes.
GALISOT, een vernis uit terpentijn, welke, nadat hi' in de lucht gedroogd, in geest van
terpentijn opgelost is •; ook eene vloeibare en
digt witte hars, die uit de pijnboomen vloeit,
en ook Garipot of boeren wierook genoemd
wordt.
GALITZENSTEEN, heet, op eenige plaatsen, zoowel
de Cyprische of blaauwe, als de witte zinkvitriool.
GALLE, die uitwassen aan boomen enplanten,
welke door zekere insecten ontstaan, die
hunne eijeren op deze plaatsen gelegd heb-

GALL.

--17'4 --GAME.

ben • ook bij de paarden een huiduitwas
onder de tong van de grootte eerier boon,
aismede een waterig gezwel aan de voeten.
Desgelijks in gegoten metaal de openingen of
plaatsen, in welke eene menigte kleine gaten
naast elkander zij,
n die vooral van de mede
ingegotene slakken ontstaan.
GALLEN, beet bij de verwers, door een galnotenbad of een afkooksel vangalnoten halen.
zijn niet anders dan
Gallen in hetgeschut ,
luchtbellen, welke zich op de oppervlakte van
het metaal zetten, en meer of mingroote
die ten vormen.
GALLERT, eene witgele, doorschijnende, eenigzins veerkrachtige stof, welke door sterk
koken met water uit dierlijke bestanddeelen
getrokken en als lijm of als voedsel voor
enezenden gebruikt wordt.
g
spaansche zilvervloten (uit en naar
,
GALJOENEN
Amerika); ook een ander vaartuig; galjoen
is ook het voorstegedeelte van het schip,
alwaar de soldaten en matrozen verblijven
en degevangenen bewaard worden.
GALLIMATHIAS, een verward. niet zamenhangend, gesprek of geschrift; onzinnig gesnap.
Deze zonderlinge uitdrukking zou van een
regtsgeding over eenen haan, aan zekeren
Matthias toebehoorende, ontstaan zijn, welks
regtsgeding, volgens de toenmalige gewoonte, in het latijn geschiedde, terwijl een der
advokaten zich telkens versprak, en, in plaats
(de haan van Matthias
van gallus Matthiae,),
galli Matthias, (de Matthias van den haan)
zeide • waardoor dan onzin ontstond, welke
in het vervolg aan alle onverstaanbaar gesnap
of opschrift den naam van galimathias gegeven heeft.
GALJOOT, een Mein of half roeischip • ook een
galeislaaf.
GALLATE, (in het trisetspel). wanneer twee
spelers alle trekkers gemaakt hebben. Gallatone, als een alleen dezelve maakt.
GALLI, priesters van Cybele, die ook Cureten
en Corybanten genoemd werden. Hun opperhoofd heette Archigallus.
GALLICAANSCH de gallicaansche kerk, fransche
roomsche kerk.
GALLicismus, een fransch taaleigen ; eigenaardige fransche uitdrukking. Gallie, ook Frankrijk. Gallier, inwoner van Gallie.
GALLIJAMBUS, Galliamben, of Gallijambische
verzen of liederen, die de Gallipriesters van
Cybele, bij hunne offeranden, zongen.
GALLIONISTEN noemt men hen, die ingodsdienstige aangelegenheden hun gevoelen niet
openlijk willen zeggen, al moet zulks ook
ambtshalvegeschieden. Gallionismus, weifelachtigheid, beschroomdheid in het godsdienstige.
GALLISMUS, de schedelleer van Dr. Gall, die uit
degesteldheid des schedels het karakter en
de talenten van den mensch leert kennen.

Gallivette, een in Oostindie gebruikelijk vrachtschip, maar bijzonder oorlogschip , met eenen zeer schuins staanden
mast.
GALLO, eene Oostindische munt, omtrent 1R
rijksdaalder waard.
GALLOCHES, galoches, overschoenen • ook hou- .
ten schoenen, anders klompen.
GALLOMANIE, zucht om de Franschen, of al, wat
fransch is,
na to bootsen. Zie francomanio.
GALLON, eene engelsche en oudfransche maat
voor natte en drooge waren.
GALLOPHILUS, een vriend der Franschen.
GALMEY, CALAMINTSTEEN, een lichtgeel, groengeel
of bruinrood minneraal, hetwelk zink, ijzer
en somwijlen andere bestanddeelen bevat,
en met koper vermengd, messing geeft.
GALONS, borduursels,goud.-lof
s bele
zilverfranjes.
Galonneren , borduurseggen.
met
GALOP, de springloop, snelste re p (van paarden).
Galopade, eene danswijs, een springdans.
Galoperen, in sprongen rijden, rijdend 'a en
GALOPIN, oudtijds zooveel als ordonnance-officier • ook keukenjongen, bijlooper, oppasser ;
desgelijks eene fransche maat voor natte
waren, omstreeks eene halve kangroot.
GALOPPERENDE VLECRTEN, vreeselijke, alle middelen weerstaande, huiduitslag, die spoedig
den dood veroorzaakt.
GALOUBET , eerie soort van fluiten van eenen
schellen doordringenden Loon.
GALSTEEN, een stee p ,
die in de galblaas of de
g
al gangen, zoo wel van dieren als menschen
ontstaat.
GALVANISEREN, een dierlijk ligchaam door opwekkende metaalmiddelen in eenen toestand
brengen, dat het de dierlijke electriciteit
vertoont. Galranismus, het vermogen, door
Dr. Galvani in eenige dieren ontdekt, om
electrieke verschijnsels voort to brengen.
Galvanodesmus, een versterkingstoestel,
waardoor men in staat is, den schijndooden
van den wezenlijk dooden te'onderscheiden.
Galvanometer, werktuig, om de graden der
dierlijke electriciteit to meter'.
GAM,
eene Perzische lengtemaat van 3 schreden.
GAMACHES, zie camaches.
GAMBADE, fr., een kindersprong • eene slechte
verontschuldiging.
GAMBE, (muz.) eene knieviool • met de knieen
vastgehouden wordende bas, van gamba,
Ital., de knie • anders viool de gambe, Ital.
viola digairnba. Gambist, een gambespeler.
GAMBIA, degom eens booms, welke in Afrika
aan de Gambiariviergroeit.
GAMBISPEL, eene soort van schaakspel.
GAMEHNIA, GAMINAHUJA, noemen sommigen den
speksteen, anderen den Onyx. Oudtijds sneed
men er magische figuren op, en gebruikte
hem als amulet.
GAMELIA, bijnaam van Juno, als huwelijksstichtster.
GALLIVATE,
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GASS.

GAmms, voorheen het toonstelsel van Guido, I GARDE, fr., de wacht. Garde, fr., bewaard, behetwelk zich van de gro ote G tot de tweede
houden, bezet. Garde du corps, lijfwacht.
gestreepte e uitstrekte. Thans beteekent gamGarde-magasin, magazijnmeester. Gardama de toonsopvolging van elk muzijkinstrumeuble, huisraadkamer. Garde-nappe, een
ment, van den lac ste p tot den hoogsten
schotelring. Garde-robe, kleerkas, kleerkaloon, of den omvang van hetzelve.
mer. Garde-vue, een lichtscherm. Garderen,
GAMONOMIE, de huwelijkskennis. Gamologie,
bewaren, bewaken, bezetten, beschermen.
eerie verhandeling over de huwelijken.
GARDIAAN, bij de Turken een opziener der solGAMSEL, een schip, op den Donau in gebruik,
daten • een wachthouder, opperste van een
van 90 tot 100 voet, en bij de vaart, den
franciscaner klooster.
stroom op, dienende.
GARGARISATIE geneesk.) het gorgelen, de gorGA.NACHE, GANASSE, deonderste kinnebak eens
geling. Gargarisma, gorgelwater, gorgelpaards, van de keel tot aan de kin • ook een
drank. Gargarismus, keelziekte.
domkop.
GARGOTAGE, morsig toebereid eten. Gargote,
GANEONEN, zwelgers, slokkers, brassers.
gaarkeuken ; ook een slecht kosthuis. GarGANGAMELA, eene stall inAssyrie, alwaar 331
otier , een gaarkok.
g
jaar voor Christi's geboorte, tusschen Alex- GARGOUILLE, karrikatuurgezigt, hetwelk bij de
ander dengrooten en Darius, de laatste
waterwerken water uitspuwt ; ook de leeuwveldslag geleverd werd, welke het bezit van
of drakenkop aan de dakgoten.
het Aziatische rijk besliste.
GARI, eene Oostindische rekenmunt, welke een
GANGLION SYSTEMA, bevat degezamenlijke zenugetal van 4000 beteekent, zoo als een gari
wen in het dierlijk ligchaam, welke hunne
ropijen.
vereenigingspunten in de zenuwvlechten en GARME, KERMET, een arabischgewigt van 3 oncen.
zenuwknoopen (ganglier]) van het onderlijf GARNEREN, garnir, fr., met voorraad of sieraad
hehben. Ganglium, een kraakbeenig mitwas•
voorzien, opschikken, tooijen •; overtrekken,
zenuwknoop •; opperbeen.
voeren, stofferen.
GANGLION
ontleedk.) zeriuwweefsel, zenuw- GARNITZ, eene russische koornmaat, iets minknoop.
der dan een half schepel.
GANGRAENA, het koud vuur, vuil vieesch.
GARNIZOEN, bezetting, ma nschap in steden, bijGANIAWAS, eene soot van kleine turksche schezonder vestingen. Garnizoneren, in bezetpen.
tin g le en.
GANTAN, eene maat en gewigt in Oostindie, bijGARNITUUR, bezetting, omzooming, versiering •;
zonder in Java, 1 1 pond Nederl. zwaar, en
het toebehoorende • de op- oromslag, boord,
bijzonder voor peper gebruikelijk. Eene anborduursel • garnituur van een kleed,alle
dere maat in Java, ganting, is bij de rijst in
daartoe behoorende stukken, als : opperstof,
zwang en houdt 7 Nederlandsche ponden.
onderstof, knoopen, enz.; garnituur van een
GANTELET, een heelkundige zwachtel, vvaarmede
bed, bekleedsel, gordijnen, enz. •; garnituur
degansche hand omwonden en die ook de
van diamanten, een volledig stel diamanten.
pantserhandschoen genoemd wordt.
GAROSMANTIE, waarzeggerij uit een met water
GA.NYMEDES, een Phrygische prins, en van zulk
gevulde flesch, of rondo glazers, in wier mideerie schoonheid, dat Jupiter hem tot schenden figuurtjes zich voordoen, welke echter
ker bij de goden aanstelde •; een
slechts door eenen onbevlekten jongeling, of
'on en die zich tot ontucht laat gebruiken.
eene zwangere vrouw, zouden kunnen gezien
GANZA, eene munt in Pega, omstreeks 3 centen
worden.
waard.
GARROTEUR, een knevelaar, roover, die 's nachts
GAPEN, heeten inOostvriesland de vuurbaken
de menschen overvalt, knevelt en berooft.
of lichttorens.
GA.RSE, GARSA, een Oostindische koornmaat,
GARAMANTES, volkeren der uiterstegrenzen van
welke 7200 Franscheponden of omtrent 46
Azie.
schepels bevat.
GARAMANTIT, een edelgesteente, in Ethiopie en
GARTINE, tuinland, moesland.
Ceylon gevonden wordende, uitwendig don- GAS, (scheik.) eene luchtsoort, luchtstof. Gasokerkleurig en blinkend, maar inwendig doormeter, een luchtsoortmeter. Gasopyrion, gr.,
schijnend en hier en daar met goudkleurige
eengasontwikkelaar, werktuig om gas te
vlekken geteekend.
ontwikkelen.
GARANDEREN, fr., borgblijven, waarborgen.
GASCONADE, pralerij, snoeverij, roots rank. Zie
Garant, borg. Garantie, borgtogt.
radomontade. Gasconismus, gasconsche tongGARAVELEN, Turksche oorlogschepen, welke 36
val • eigenaardige spraakmanier der Gascona 38 stukkengeschut voeren en met 250
jers, welke van de regelen der fransche taal
koppen bemand zijn.
afwijkt.
GAR ON fr., een jongen, jongeling, ongehuwd GASSA. GASSAL, eene rekenmunt te Gamron aan
man • en garcon, ongehuwd, buiten het
de Perzischegolf, omtrent eene halve cent
huwelijk.
waard.
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een tamelijk vrolijk karakter; ook de dans
Gassation, een toonstuk, voornamezelf.
lijk voor blaasinstrumenten, en bestemd, om
bij nachtmuzijk op de straat uitgevoerd te GAYOLA, een zetel op een muildier of kameel,
naar eenen torengelijkende en met sluijers
worden.
overtrokken, tengebruike van de MarokGASSETTEN, GAZETTEN, de leemen vaten, waarin
kaansche vrouwen.
hetporselein gebrand wordt.
GAZE, fr.,gaas. krip, zijgdoek. Gazer, fr., gaGASTER, maag, buik. Gasteranax, de eigenaarzeren, met gaas overtrekken ; omsluijeren.
dige spijsvertering der maag en Barmen.
Gastritis, maagontsteking. — Gastrocele , GAZELLE, boschgeit.
maagbreuk. —Gastrodikos, een buikspreker. GAZETTE, fr., nieuwstijding, nieuwsblad, krant;
eene kleine munt, waarvoor de
van gazetta,
Gastroduodenalis , wat tevens de maag en
eerste kranten in Venetie verkocht werden.
den twaalfvingerdarm betreft. Gastrodynia,
Gazettier, een krantenschrijver. Gazettin ,
maagpijn, buikpijn. Gastrolithus, maagsteen.
eene kleine nieuwstijding • een geschreven
Gastromycus, maagnet. Gastromantie, de
nieuwsblad.
-waarzeggerij uit den geopenden buik, of nit
eene soort van holle met watergevulde bal- GAZOMETER, luchtmeter, een toestel tot naauwkeurige meting en bepaling van de vastheid
len. Gastroraphie, een heelkundige naafi tot
der onderscheidene luchtsoorten.
vereeniging van groote, tot in de buikholte
dringende, wonden ; buiknaad. Gastrorha- G4zoN, fr., graszode, grasperk. Gazonneren,
metgraszoden voorzien.
gia, maagbloeding, bloedbraking.
GAZOPHYLACIUM, eene schatkamer • ook kunstGASTEREREN, onthalen, eengastmaal geven,
kamer.
goede sier maken.
waarvan de
GAZOPYRION, een luchtvuurtuig,
GASTRA, vaten, welke in het oude Rome aan de
hoofddeelen een, met brandbare luchtgenaauwe en donkere we en gezet werden,
vuld, glazen vat en een elektrophoor zijn.
opdat de voorbijgangers hun water aldaar
zouden maken, waarvan men zich tot het G DUR, eene der 24 toonsoorten in de muzijk,
waarin, om het subsemitonium modi te
a sschen van witte kleederen bediende.
w
bekomen, de toon f in fis veranderd moet
GASTRICUS LIQUOR, het maagsap, een helder dun
worden.
vocht, Bat tot het weekmaken en verteren
GE, in Duitschland, bijzonder in Augsburg',
der spijzen client.
eene maat, waarvan er 8 een voeder uitmaGASTRILOOG, gastriloquus, lat., een buikspreker.
ken • ook in de landen van den Mogol eene
Gastrilogie, het buikspreken. Gastrisch, den
lengtemaat
34 1 /2 oude Hollandsche ellen
,
buik of het onderlijf betreffende (ziekten).
g Coot.
GASTRISCHE ZIEKTEN, buikziekten, welke uit on zuiverheden der eerste wegen, bijzonder GEFIONA, de 4degodin uit het geslacht Asen,
namelijk, de godin der 'one dochters. Zie
galachtige ontstaan.
het artikel Asen.
GASTROLATOR, een buikdienaar (bij wien eten en
drinken boven alles gaat.) Gastrolatrie, buik- GEAILOGE, was in Frankrijk eene maat voor
natte waren van verschillenden inhoud. De
dienst, buikvereering. Gastromanie, wellusgrootste hield 12, de middelste 8 en de
tig, zwelgend eten en drinker' •; eet- en
kleinste 4 kan.
drinkzucht. Gastronome, een lekkerbek, hij,
die zich verstaat op alles wat lekker smaakt GEBER of GIABER, eigenlijk Abu Mussah Djafar
al Sofi, een beroemd arabisch Alchymist,
en den buik betreft. Gastronomie, de kunst
uit de 7de eeuw, wiens zucht omgoud te
om le re spijzen toe te bereiden. Gastrotomaken, hem tot verscheidene belangrijke
mie, buikopening, het opensnijden van den
ontdekkingen in de scheikunde brat.
buik of het onderlijf.
GEBEREN, Gueberen, die bewoners van Perzie,
GAUCHE, fr, linksch, ongeschikt. Gaucherie, onwelke hetgeloof der oude Perzen trouw zijn
geschiktheid, lompheid.
gebleven, de leer van Zoroaster volgen, en
GAUDEAMUS, lat., wij willen ons verheugen •; ook
slechts een hoogste Wezen erkennen, maar
eene smulpartij ; een gaudeamus maken,
de zon en het vuur, als ondergeschikte ma gbrassen, zwelgen, vrolijk zijn. Gaudium,
ten, eeren.
lat., vreugd, verlustiging.
GEDANG, eene Oostindische maat, welke omtrent
GAUFRER, fr. gaufreren, met figurer' teekenen,
4pond peper houdt.
borduren, als : staffers gaas, enz.
GEDEELTE, beet bij de turf ravers in OostvriesGAULE, de spitsroede van een ruiter, rijdgaard.
land eene veenplaats, welke gewoonlijk 1250
GmoLus, een wijdbuikig vrachtschip der oude
vierkante roeden bevat.
Grieken
GEDEKTE FLUIT, een liefelijk klinkend orgelreGAUTE, eene koornmaat op de barbarijsche
gister van '16, 8 of 4 voet toon.
kusten, omtrent 2 kangroot.
GEDIDENLA-MUKATASI, in Turkije de controleur
GAVE, in den lederhandel, de eerste, tweede en
van nieuwe belastingen, welke in onderderde soort van russischejuchten.
scheidene oorden des rijks ingevoerd zijn.
GAVOTTE een klein dansstuk in 4 14 maat, van
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dorre zout- en zandsteppen in

Azie.
zie het woordenboek.
GEESTELIJKE KEURVORSTEN, voormalige aartsbisschoppen van Mentz, Trier en Keulen.
GEESTELIJKE RIDDERS, die eene soort van geestelike of ordesgelofte hebben en niet mogten
trouwen, zoo als de Johanniter- en Malthezer
ridders.
GEHENNA, de hel, het verblijf der verdoemden,
het helsche your.
GEISER, heete bran op IJsland, welke onder een
hevig gekraak, dagelijks, eenige minuten
kokend heel water, ter
lang,
rookend
hoogte van 90 voet, opwerpt. De nieuwe
Geiser, mede aldaar, werpt het water 150
voet hoog.
GEISTICA, geistiek, de aardkunde, natuurleer
der aarde, natuurkundige aardbeschrijving.
GEKRABDE TEEKENING, eerie tot het Fresco-schilderen behoorende teekening •; ook Syraffitoschilderwerk genoemd.
GELASIE, naam van een der driegratia of bevalligheden, en wet de lagchende.
GELANDAR BASCH', de bevelhebber der lijfwacht
des konings van Perzie.
GELATINEUS, geleiachtig of sjeleiachtig.
GELBUM, GELFUM, eene soort van Nlarcassiet of
bismuth • volgens anderen een goudbevattendepyrites.
GELDING, eene soort van Engelsche paarden,
welke zeer snel loo en een ruin.
GELAE, fr., gelei, ofsjelei, gestold nat, gestremd
vocht.
GELE SPATH, eene marmersoort metgeeldoorschijnende aderen.
GELLE, GOLLE, JOLLE, eenegroote rivierschuit,
vier voet die p,
12 tot 14 voet breed, 10 voet
lang ,
voornamelijk tot het vervoeren van
hoot dienende.
GELOSCOPIE, de nasporing van het karakter van
een mensch, uit zijn la then.
GELSOMINE, eene der karakterrollen in de Italiaatische Pantomime en Opera-buffa, welke
eenpronkertje of saletrekel uit Rome of Florence voorstelt.
GEMARA, eengedeelte van den joodschen talmud • de verklaring der Misna.
GEMATRIE, bij de Cabbalisten eene meet- en
rekenkunstige verklaring der woorden, door
middel van welke men uit de woorden zekere
letters alsgetallen aannemende, aan de woorden zelve eenengeheimen oneigenlijken zin
geeft.
GEMINATIE, verdubbeling. Gemineren, verdubbelen.
GEMIND, in Tyrol eene lengtemaat, waarvan er
4 eene Weener el doen.
GEMME, in het algemeen een gesneden, edele of
niet zeergemeene steen •; in het bijzonder
echter zulk een, waar de figuren die in esneden zijn, ter onderscheiding van de CaGEEST, GEESTLAND,

GENE.

man, waarop zij verheven gesneden worden.

fr., bezwarend, bezwaarlijk, moeijelijk, dwingend. Gene, pijn, kwaal; dwang,
bijzonder die der wellevendheid. Generen,
hinderers, moeijelijk vallen, dwingen, dwang
aandoen.
GENEALOGIE, geslachtrekening, geslachtregister, kennis dergeslachtopvolging , stamboom. Genealogisch, geslachtrekenkundig,
naar den stamboom. Genealoog of genealogist , een geslachtkundige, stamboomvervaardiger of schrijver.
GENEARCH, het hoofd van eenen stam ofgeslacht •;
stamvader.
GENERAAL, algemeen •; ook veldheer, opperveldbeer • generale bas, hoofdbas •; en génèral ,
in het algemeen. Generalaat, veldheerlijke
waardigheid, opperbevelhebberschap. Generaliseren, algemeen maken. Generalissimus,
opperbevelhebber, oppergezaghebber bij het
leer. Generaliteit, algerneenheid •; de gezamenlijke veidheeren van een leer • de
algemeene staten van een land.
GENERA SPISSA Of DENSA, de digte klankgeslachten, beteekenende de Ouden met deze uitdrukking het chromatische en harmonische
klankgeslacht.
GEIYERATIE, generatio, lat., geslachtsvoortplantin g • menschenleeftijd, (tijd van omtrent
30 jaar). Genereren, voortbrengen, telen,
verwekken.
GENEREUX, fr., genereus, milddadig, grootrnoedig, edelmoedig, edeldenkend. Genereusitelt, gênèrositê, fr., edelmoedigheid, grootmoedigheid, edele gezindheid, milddadigheid. Generoso, ital., (muz.) edel, in edele
voordragt.
GENÉSE, fr., genesis, gr., het ontstaan, de wording, de voortbrenging (der wereld); naam
van het eerste bock van Mozes, dewij1 het
over de schepping handelt. Genetisch, hetgeen tot het ontstaan eener zaak behoort; ook
hetgeen waardoor het ontstaan van iets verklaard worth • genetische kracht, voortbrengingskracht.Genethliacon,gr., genethliacum,
gedicht op eenen geboorte- of verjaardag •
ook wiegezang. Genethliacus, waarzegger
nit het geboorteuur, zie horoskoop. Genethlialogie, het planeetlezen, horoskooptrekken;
waarzeggerij van het ons beschoren geluk of
ongeluk, uit het uur der geboorte.
GENESIMANTIE, die soort van waarzeggerij, met
welke men uitgedrochtelijke rnisgeboorten
en buitengewoon gebrek aan kinderen, het
toekomstige voorzeggen wil.
GENET, een welgeevenredigde kleine Spaansche
hengst, wanneer hi' van eenen Barbarijschen
hengst en eene Spaansche merrie voortgekomen is • Spaansche klepper.
GENETA, DIANA GENETA, eene godin der Ouden,
welke over degeboorte der dieren gesteld
was.
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een bijnaam van Jupiter, als be-. GENTILIS, Heidensch. — Gentiles, de Heiden en.
Gentilismus, het Heidendom.
schermer der jeugd.
GENTLEMAN, eng., een edelman • ook een beGENETTE, paardengebit, waarvan de kinketen
schaafd of wellevend man, man vanopvoeuit e en stuk, gelijk een ring, waardoor de
ding.
kin der paarden gestoken wordt, gemaakt is.
GENTLEMAN PENSIONERS , en g., koninklijke traGENETTE, (a la) rijden, met zeer korte stijgbeuwanten in En eland 40 in getal.
gels, dat is, met gebogene knieen en in eGENTRY, eng., de lage adel, zoo als Esquires en
voeten rijden.
.' fro
Baronnets, die, voor hun doopnaam , het
GENETYLLIDES godinnen der Atheners, Welke
woord Sir hebben.
als gezellinnen van Venus, en over de voortGENUESE, Genuine, Genovine, eene Genuesche
planting gesteld waren.
zilverenmunt, waarvan de zware 54 en de
GENETYLLIS, een feest, hetwelk de Grieken, volligte 36 stuivers geldt. Zij wordt ook Croisat
gees sommigen, ter eere van Venus, die
enoemd.
g
dezen bijnaam droeg, volgens anderen, ter
eene der Genetyllides vierden, opdat hunne GENUINE, echt, zuiver, onvervalscht, natuurlijk, opregt. Genuiniteit, de echtheid, onverzwangere vrouwen gelukkig mogten vervalschtheid.
lossen.
GENUS, lat•,
geslacht, soort.
GENIALES, godheden, die over het vermaak geGENYS, kinnebak, de bovenste, in zooverre zij
steld waren.
de kinnebak vormt. Genyanthralgia, pijn
GENIALISCH, sterkgeestig, krachtig. Genialiteit,
der kinnebaksholte.
vrolijkheid, sterkte van geest. Genie, de
aanleg, natuur, het aangtboren geestvermo- GEOBLASTAE, Geoblasten, aardkiemen, eene begen, verstandsbekwaamheid, verstandelijke
naming van de kiemen dier planten, bij
Welke de zaadlappen zich wel in twee deelen
scheppingskracht genie der taal , geest ,
eigenaardige kracht der taal. In de krijgslaten splitsen, maar toch bij de kiem vast
zamen hangen, zoo als de lelien, grassoorten,
kunst, beteekent het woord genie, de oefenenenz. Zij worden in Rhizoblastae of met worde krijgsbouwkunst.
telen , en Arrhizoblastae of wortellooze verGENIEN, (fabelk.) de beschermgeesten der mendeeld.
schen. Zie genius •; (schilderk.) gevleugelde
beelden van engeltjes, naakte kindertjes, enz. GEOCENTRISCH, waarbij de aarde als middelpunt
voorkomt.
GENroN, de kin, dewijl zich aan de kin het vlashaar als teeken van het ontwikkelend ver- GEocHosiA, het aardbad • overdekken met aarde.
mogen der voortplanting vertoont. Genio- GEOCYCLISCHE MACHINE, een werktuig, dienende
om het bestendige parallelismus, van den
glossus, de kintongspier. Geniohyoides, of
as der aarde, met eenen hoek van 23 1 graad
geniohyoideus, de kintongbeenspier.
op het viak der ecliptica hellende, zinnelijk
GENITAL ES, godheden, die in het oogenblik der
voor to stellen.
geboorte over den mensch gesteld waren.
GEODESIE, gr., de landverdeelingskunde, landIA, de teel- of schaamdeelen.
GENITAL
of veldverdeeling.
GENiTivus, de tweede naamval der naamwoorEOGNOS1E, geognostica, wetenschappelijke kenden bij de latijnen.
nis van de aarde en derzeivergesteldheid.
GENITRIX, een bijnaam van Venus, dien zij als
Geognostisch, aa rd-en bergkundig. Geogonie,
stammoeder van het Romeinsche Yolk en
bijzonder van het Julische geslacht van
leer van het ontstaan en de vorming des
Eneas af, droeg ,
en onder welken haar in
aardbols.
September of October een feest gevierd werd. GEOGRAPHE, gr., een aardrijksbeschrijver. Geographic, de aardrijksbeschrijving. aardrijksGENIUS, beschermgeest, beschermengel.
kunde. Geographisch,- tot de aardrijksbeGENOSSAME, een klein landsdistrikt in het Zwitsersche kanton Uri. De bewoners van zulke
schrijving behoorende, aardrijkskundig.
GEOLOGIE, de kennis der aarde, algemeene aarddistrikten noemde men Genossamen.
eens
rijkskunde. Geologisch, de aardkunde betrefof
GENOUILLÉRE, aan eene batterijparapet
ways dat stuk aarde, van de bedding af tot
fende ; aardkundig. Geoloog, eenaardkenner.
aan de insneden der schietgaten, achter het- GEONANTIE, de waarzeggerij uit zekere, in zand
welk het stuk staat.
of op papier gemaakte, punten • puncteerkunst. — Geomantist, een waarzegger uit
GENRE, fr., het geslacht, de soort.
punter], in zand of op papier.
GEMS D' ARMES of gensdarmes, gewapend yolk;
ruiters voor het bewaren der openbare vei- GEomETEE, een landmeetkundige, wiskundige.
Geometric, de meet- of landmeetkunst. Geoligheid.
metrisch, meetkunstig.
GENTEL, eene Porte gesche munt, ter waarde
GEORGE-DAALDERS, in het algemeen oude zilveren
van omtrent 18 stuivers.
munten. waarop de ridder St. George of St.
GENTIL, aardig, wellevend. Gentillesse, aardigheid, wellevendheid, vriendelijkheid. GentilJoris met den draak afgebeeld is.
GEORGh D 'OR een Hanoveraansch vijfdaaldêrstuk.
homme, een edelman, adellijke.
GENETHLIIIS,

GERR.
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deprotectoren, opzieners GERRHUM, een tang, van teenen gevlochten,
en afgevaardigden der St. George-bank, te
schild der oude Perzen, hetwelk den geheelen man, bijzonder den rug, bedekte.
Genua. In de middeleeuwen droeg dezen
naam een verbond der Frankische ridder- GERUNDIUM, het doelwoord, vervoeging van een
schap, hetwelk ten doel had, de ongeloovigen
tijdwoord, aantoonende, dat jets gedaan
moet worden.
te bestrijden en elkander bij te staan. Eene
dergelijke verbindtenis der Zwabische rid- GERYON, (fabelk.) een koning, die gezegd wordt,
drie ligchamen gehad te hebben •; als ik
ders had hetzelfde oogmerk, en droeg den
Geryon ware, wanneer ik zes handen had.
naam St. George-schild. Beide genootschappen voerden in hunne banier den heiligen GES, de 7 de trap der diatonisch-chromatische
Joris met den draak.
klankladder, als zij voor Es de kleine ter
GEORGE-NOBEL, eene engelsche gouden munt,
maakt.
door Hendrik VIII, in 1540, geslagen op de GESANDAR AGA, de grootschatmeester des turkeene zijde een schip, op de keerziide . St.
schen keizers.
George met den draak, ter waarde van 7 gul- GESCHEID, eene korenmaat in Oostenrijk, waarden.
van de8 een metze doen.
GEORGE-ORDE wordt de ridderorde van den GESCHUED, is, in de wapenkunde, eene figuur of
blaauwen kousenbandgenoemd ; dewijl de
een veld, hetwelk, met halve tegelstrepen, in
ridders eene keten, met het beeld van St.
degedaante van vischschubben, overtrokken
Joris, dragen.
is.
GEORGICA, gedichten over den landbouw •; veld- GESTEN, gebaren. Gesticulatie, gesticulatio, lat.,
dichten (van Virgilius).
het maken van gebaren, de handbeweging.
GEORGINO, eene Genuesche zilveren munt, omGesticuleren, gebaren maken. Gestus, lat.,
trent 7 stuivers waard.
de hoodin g van het ligchaam onder het spreGEOSKOPIE 9 de aardbeschouwing. Geoskoop ,
ken ; gebaren.
aardbeschouwer.
GEUS, eene verbastering van het franschegueux,
GEOSTATICA, de evenwigtsleer der vaste ligchabedelaar, landlooper •, een scheldnaam, door
men.
de Spanjaarden voorheen aan de Hollanders,
GERAH, Ãgerah, eene Joodsche munt, ter waarde
en naderhand door de Roomschkatholijken
van omstreeks 1 /2 stuiver •; ook een gewigt,
aan de Protestanten gegeven.
omtrent 1 /4 aas zwaar.
GEZELSCHAP-SCHILDERIJ, (Conversatie) waarin de
GERARES of Gerees, de verzamelde 14 Atheners,
figuren het voornaamste zijn, ter onderbij de mysterien van Bacchus.
scheiding van een landschap, zee, enz.,
GERETTI, eene italiaansche munt, omtrent 1/4waarin zij slechts enkel aangebragt worden,
stuiver waard.
GESPAN, 1s an een ambtenaar in Hongarije,
GERIDON, zie gueridon.
die bijzonder over het werk der dienstboGERIIIANIE, Germania, oude naam van Duitschden en de dienstpligtige onderdanen, het
land. Germanismus, een duitsch taaleigen.
opzigt heeft.
Germanist, een kenner en leeraar van het GESTANDAARD, in de wapenkunde, wanneer eene
duitsche re t.
perpendiculaire en horizontale lijn te gelijk,
GERMANUS, lat., germain, fr., broeder en zuster
of verscheidene schuinsche linen in een
schuingekwartierd schild voorkomen.
van dezelfde ouders.
GERMINAL, fr., de bloei- of spruitmaand, in den GESTATIE, het zwangergaan, de drat.
franschrepublilieinschen almanak.
GESTIO PRO HEREDE, de inmenging of toelating in
GEROCOMIE en gerocomia, gr., (geneesk.) de
eene nalatenschap, stilzwijgende aanvaarding
ou.derdomsverzorging. Gerontocomium, een
der nalatenschap.
verzorgingshuis voor oude lieden , oude GEUSJE, de vlag, welke op de boegspriet waait.
GEUZENPENNING, eene Hollandsche munt van
mannen- en vrouwenhuis.
GERONTEN, overheidspersonen te Sparta, die
1566, in goud en zilver, met het borstbeeld
met de Ephoren en koningen de hoogste
van Philippus II, en op de keerzijde : Fideles au _Roi jusqu'it la besace.
mat in den Staat hadden.
GERQUIN, een gewigt te Kairo, iets minder dan GEZIGTSLI3N. Zie Face.
GEZONDHEIDSSTEEN, lit marcassiet of vaste keijen
2 centenaars.
geslepene staalgrijze steenen, Welke eenige
GERRA waren bij de Grieken zekere dekkleeden, waaronder zich het yolk, als het ergens
personen, als een iniddel tot het behoud der
overgeraadpleegd werd, verzarnelen moest.
gezondheid, bij zich piegen te clragen.
GERRAE, bij de Romeinen zekere omhangsels, GHUN, eerie turksche benaming der noodmunin degedaante der mannelijke en vrouweten van lood, Welke sornwijlen in Turkije geslagen werden.
like geslachtsdeelen, Welke voor middelen
teen tooverij gehouden, en voornamelijk GIALLO, bleek of eel. — Giallo Santo, eene
gcle kleur van kruiden, waarvan zich de
.bij kinderen en de zegepralende imperatoren
miniatuurschilders bedienen.
gebruikt werden.
25
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GLA N.

oor
een klein, aanvankelijk
v het dansen
de Italiaansche pantomimen GIQUE,
gemaakt, vrolijk en levendig muzijkstuk.
en komische opera's eene karakterrol, welke
eenen wonderlijken en lompen Boer uit Kala- GIRAL-LIJNEN, de, volgens eerie spiraallijn gen roer.
maakte, trekken in een getrokk
e
brie voorstelt.
GIRANDE, of Vuurschoof, in de lustvuurwerken,
GIBBON, naam van eene soort van apen zonder
eene verzameling van 50 en meer raketten,
staart, met zeer lane armen.
wier aantal zelfs somtijds tot verscheidene
GIBELLINEN en GUELFEN, waren in de middeleeuduizenden opklimt en op eenmaal afgestoken
wen twee partijen, welke in Duitschland en
wordt.
voornamelijk in Italie de rust der Staten,
van tijd tot tijd, verstoorden en eeuwen lang GIRANDEL, verscheidene, naast elkander zich
bevindende, waterstralen, volgens welke het
elkader
streden. In Italie waren de
n
met
water in de hoogte stijgt, en, we ens den
Guelfen aanhangers van den paus, en de
daarin besloten wind, sterk bruist en raast.
Gibellinen, die des keizers, op wiens regten
IRÄNDOLE, fr. , een armblaker • vuurrad of zon,
de pauzen altijd meer inbreuk zochten te G
bij vuurwerken.
doen.
GiRAsEL, een edelgesteente,
hetwelk ook valsche
GIEBSSTEEN, eene soort, welke van hetgraniet
opaal heet; dewij1 het naar opaal gelijkt,
slechts daardoor onderscheiden is, dat zij
maar harder, wit en doorschijnend, als ook
veel sponsachtiger is.
met eenen weerschijn voorzien is.
GIEDUKI-MANKIR, de kleinste turksche muntGIRIB, eene perzische maat, 1066 guezen of elsoort, waarvan er 480 een piaster doen.
len lang, waarvan elk 106 duimen bedraagt.
GIERBRUG, eene brug, welke uit twee groote,
aan elkander vastgemaakte, schepen bestaat, GIRO, ital., kring, omloop, wanneer iets van de
eene hand in de andere gaat • ook het schrifen aan ankers in de rivier gehouden, door
telijk overdragen van een wissel aan een'
den stroom, van den eenen oever naar den
ander.
anderengedreven wordt, dienende alzoo tot
GIRONDE, in de eerste jaren der Fransche omveer of overvaart.
wenteling, eene der voornaamste partijen.
GIESING, krankzinnigenhuis, nabij Munchen.
De Girondisten, aanklevers dierpartij, geGIGA, gigue, guique soort van vrolijken en radmatigder dan de Jacobijnen, werden in 1793
den engelschen dans.
uit de nationale conventiegedreven, en velen
GIGANT, een reus. Gigantesque, fr., gigantisch,
eindigden hun leven onder de guillotine.
reusachtig. Gigantomachie, de reuzenstrijd,
in de fabelleer, de stria der reuzen teen GIROUETTE, fr.. weerhaan, windwijzer.
GIs, de 9de snaar der diatonisch chromatische
degoden.
klankladder, wanneer zij de groote ters tot e,
GIGLIATO; eene toskaansche gouden munt, eene
,
enz. voorstelt.
of de zuiverequint tot cis
soort van zeehine, van gelijke waarde als
GIs MOL, die van onze 24 toonen, waarin de toon
deze of de dukaat.
g, een halven toon verhoogd, als grondtoon
GILBERT, eene brandhoutmaat, te Frankfort aan
aangenomen wordt.
den Mein en ommestreken, 2 stekan inhoud
,
naar de oude gevoelens, beteekent dit
GITTITH
hebbende.
woord, hetwelk in het opschrift van verGILEE, een geel, zacht en aardachtig mineraal,
scheidenepsalmen voorkomt, een muzijkhetwelk somwijlen metaal bevat •; ook eene
instrument, hetwelk tot het begeleiden of
gele, zilverhoudende bergsoort.
accompagneren dezer psalmen diende.
G ILET, fr., een vest, buis (zonder mouwen ),
bijna 5
mansborstrok; gilethydrostatique, een zwem- Glum, eene Italiaanschezilveren munt,
stuivers waard.
buis.
GIUSTINO , eene venetiaansche zilveren munt
GILLENSTEEN, eene bergsoort in Zwitserland, die
van 54 stuivers.
uitgroenachtig, asbestisch-lei, met quartz
GLACE, fr., is • roomijs • spiegelglas •; a la glace,
d bestaat.
vermeng,
in degedaante van ijs. Glaceren, doen beGINGERLO, CEMARABUK, turksche gouden munt,
vriezen, is of roomijs maken •; glinsterend
am rent 29 stuivers waard.
makers , glad maken. Glacerie, de. kunst van
GINGHAM, eene fijne engelsche, oorspronkelijk
spiegelglas te vervaardigen. Glaciere, eerie
ndisce,
h katoenen stof.
oosti
ijsgroeve, ijsberg.
GINGIBRACHIUM, de scheurbuik aan de armen
zijde met goud en zilver doorweven.
,
openbaart deze lve zich aan de voeten, zoo GLACE
GLACIS, zachte afhelling, (vestingbouw) de veldbeet zij gingipedium.
borstwering • verdedigingshelling.
GIONG-ULLU, eertijds bij de Turken die vrijwilligers, welke op eigene kosten te veld trok- GLADIATOR, lat., een zwaardvechter • ook zeker
kunstpleisterbeeld, eenen worstelaar voorstelken. Tegenwoordig is het eene soort van
lende.
ruiterij, die, bij openbare plegtigheden, aan
GLANS, eery houten toestel , met rollen en
de Angewats vooraan gaan.
staven, waarop de, uit schapenwol en zijde
GIOCOSE, ital., (muz.) schertsend, beuzelend.
de stollen bereid worden.
vervaardig,
GIPS, pleisterkalk.
GIANGURGULO, in
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het dock, eer het voor de eerste maal
onder depers komt, met water of gomwater
bevochtigen , ten einde aan hetzelve eene
schijnbare vastheid te geven. Ook de laatste
arbeid der hoedenmakers, waardoor zij den
hoedglans mededeelen.
GLAS, uurglas, een gewone zandlooper, op de
schepen in gebruik, en slechts een half uur
loopende, waarnaar de aflossing der wachten
op de schepen bepaald wordt : ook eene bergstof in Hongarij,
e die het midden tusschen
kwarts en kristal is.
GLAS-AGAAT, een zwarte, naar agaat gelijkende,
glassoortige steen, welke een slak der vuurspuwende bergen is. — Glas amiant, een
amiant, die naar alas gelijkt, met doorschiinende en breekbare draden.
GLAUCA, dochter des kon i rigs Creon vanKorinthe,
om wier wille Jazon zijne Medea verliet,
welke zich door het schenken van een vergiftigd bruidskleed, waardoor de eerste omkwam, wreekte.
GLAucEpo, Glaucoma, Glaucosis, de groene
staar. Zie Glaucom.
GLAucom, bedrog, verblinding, blaauwe damp.
Desgelijks elke tegermatuurlijke verandering
der kleuren in het oog, wanneer het glasachti g vocht drabbig en het daardoor veranderde
kristallins eenigzins groenachtig wordt.
Ook Glaucosis, groene staar en verduistering
van hetglasachtige vocht genoemd. Zie

GNAT.

buikig en met eenc ,Nijdc opening voorzien
zijn.
GLOBULEUS, uit kleine kogels zamengesteld. Globus, een kogel, bol •; globus coelestis, hemelbol, globus terrestris, aardbol.
GLORIA, lat., eer, roem, pracht • een lofzang,
naar den lofzang der En le : gloria in excelsis Deo, eere zij God in de hoogte. Gloria
matris, lat., soort van schoone schelpen •;
gloria mundi, tulpen, die het schoonste groeijen, en boven al de andere uitsteken •; gloria
rubrorum, benaming der aderfraaiste tulpen.
Glorie, gloire, fr., heerlijkheid, noosheid,
glans, roem •; straalkrans, zoo o krans om
de hoofden der Heiligen, zoo als de schilders
die verbeelden. Glorieus, g Lori , fr., roemrijk, schitterend. Glorieren, zich zelven roemen, pralen. Glorificatie, lat. verheerlijking.
GLOSSALGIE, tongpijn, Glossanthrax, pestbuil op
de tong.
GLossE, aanmerking, bijvoegsel, handteekening,
uitlegging van een donker, verouderd of onbekend woord. Glossarium, een woordenbock, waarin duistere, onbekende, verouderde woorden verklaard worden. Glossator,
lat., glosseur, fr., een uitlegger, woordverklaarder • een die alles kwaad uitlegt. Glosseren, uitleggen, met aanmerkingen voorzien. Glossographe, een katitteekenaar, gLosseschrijver. Glossema, lat.,een woord, dat
moeijelijk te verstaan is.
Glaucedo.
GLossrris,gr. (geneesk.) tongontsteking. GlossoGLAucus, zoon van Hippolochus en varier van
logie, de taalleer, geschiedenis der talen, een
Bellerophon, die, volgens Homerus (Iliade),
deel der linguistica. Glossotomie, de tongontzijne gouden wapenen teen de koperen van
leding.
Diomedes verruilde. — Een andere Glaucus GLOUTON, fr., eengulzigaard. Gloutonnerie,
kwam door zijne merrien oin, welke Venus
gulzigheid.
woedend gemaakt had. — Nog een Glaucus, GLUTIA, Glutos, het achterste, de billen. Glutazoon van Hippolytus, werd in een honigvat
ens, tot het achterste behoorende, de bilverstikt, en door Eseulapius weder in het
spieren.
levee terug gebragt. Eindelijk is de, in eenen GLUTINANTIA, lat., kleefmiddelen, verhandsmidTriton veranderde of tot zeegod verhevene,
delen. Glutineux, lijmerig, kleverig.
Glaucus, alsgroot waarzegger inerkwaardig, GLUTINATIE, het zamenlijmen, zamenkleven.
zoodat Apollo zelf de waarzeggerij van hem
Glutinatief, zamenheelend.
leerde.
GLYCONISCHE VERZEN, naar den dichter Glycon
GLAux, eene Attische munt, welke 4 drachmen
genoemd, bestaande uit eenen Spondeus,
of omtrent 18 stuiversgold.
Choryambus en Jambus, in plaats van welken
GLAZER V, verglazen, glad of glanzig, maken.
ook een Pyrrhichius gezet kan worden.
Glazuur, verglaassel •; glazige stof, waarmede GLYPHE, in de bouwkunde een sieraad, hetwelk
aardewerk overtogen wordt en welke uit loodin eene keep of die to bestaat.
asch, tout en zand vervaardigd wordt.
GLYPHICA, snij- kerf- of graveerkunst. GlyphloGLAZIG, noemt men de mineralen, wanneer zij
graphic, wetenschap van in steen te snijden.
glans en eenige doorschijnendheid hebben. GLYPTICA, de beeldhouwkunst, of meer bepaald
GLENE, eerie vlakke verdieping, cene beenverbeeldsnijderij, ter onderscheiding van de
dieping..
Plastica, waarbij de figuren gevorind en van
GLETSCHER, ijsberg in Zwitserland. Zie glaciere.
de Toreutica, waarbij zij gegoten vvorden.
GLISSADE, heet, bij het vechten, eerie strijkende
G moL, een van de 24 klanksoorten der nieuwe
scherpte aan de kling.
muzijk.
GLissicA:ro, ital., (muz.) glijdend, zacht glij- GNA, de 14de godin van het Scandinavisch godendend, of slepend.
geslacht Asen, de boodschapster der godenGLOBOSITEN , gedraaide , versteende slakken,
koningin Fri a. Zie Asen.
welke bijna kogelrond, in het midden dik- GNATHORRHAGIA, bloeding uit de wang.
GLANZEN,
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de g ad Gnidus in Carien. Gnidia,
de Gnidische Venus, het door Praxiteles vervaardigde standbeeld van Venus.
GNOME, een kwelduivel • ook eenegedenkspreuk.
Gnomicus, een vervaardiger van gedenkspreuken. Gnomisch, gedenkspreukig. Gnomologie , verzameling van gedenkspreuken,
GNODIEN, die middengeesten of wezens, welke
men als tusschen den mensch en wezenlijke
geesten in het midden staande, aannam, en
welken men het binnenste der aarde tot een
verhlijf aanwees.
GNOMON, gr., een winkelhaak, rigtsnoer ; zonnewijzer. Gnomonica, de kunst van zonnewijzers te maken.
GNOSIMACHI, de aanhangers eener christelijke
sekte, welke alle oefeningen der wetenschapP als ijdel en nutteloos verwierp • dewip
God slechtsgeloof en goede werken verlangt.
GNOSIS, gr., geheime kennis, openbaring . Gnos; geheimweters, sekte van
n
tike
n, keners
zekere ketters in de eerste en tweede eeuw,
welke zich beroemden, geheime wetenschapte bezitten.
P
GNOSTOLOGIE, alweterij.
GOBELET, fr., een beker, dobbelbeker • een kop.
GOBELETTE, kleine, in het voormalige Picardie
gebruikelijke, vaartuigen, met eenen mast
en een vierhoekig zeil.
GOBELINS, de beroemde scharlakenverwerij en
tapijtenfabriek te Parijs (naar den uitvinder
Gobelin aldus genoemd).
GOBE-MOUCHE, de vliegenvanger, een kleine vog in de lucht opsnapt, en
g el, die de vlieen
zich daarmede voedt. Ook iemand, die onbeduidend staatkundig nieuws opvangt en
daaruit gewigtige gevolgen wil afleiden.
GODE, eene engelsche lengtemaat, omstreeks 3
voet houdende.
GODROMERREN, beet bij de goud- en zilverwerleers (galonneurs) een rand aan een stuk
werk maken, welke er uitziet als een boord
van vier lijsten.
GOD SAVE THE KING, eng., God behoede den koruing ! het geliefkoosde volkslied der Engelschen.
GoEL, beet bij de Joden de naaste bloedverwant
van een vermoorden, die, toen zij nog een
yolk op zich zelve uitmaakten, het re s t had,
een moordenaar op te zoeken en te dooden.
GOENTZi eene wijnmaat in Hongarije.
GOERTLING, eene westfaalsche munt, waarvan er
3 een Mariengroschen of 8 penningen doen.
GOETIE, tooverij door aanroeping van booze
geesten. Goetisch, tooverachtig, bedriegelijk .
GOFFO, plomp, gek, wonderlijk; ook eene lompe
kornische karakterrol.
GOGUELARDERIE, nietswaardige zaken, vodden.
GOI, GOJIM, onjoden, namelijk Christenen, Mohammedanen en Heidenen, (naam, dien de
Joden geven aan alien, die niet van hunne
godsdienst zijn).

GNIDISCH, van

GORI.

goudkalk, dienende tot het vergulden, voornamelijk voor de heerlijke purperkleur van hetporselein.
GOLDSCHUT, een stukgegoten goud, waarvan
zich de Sinezen, hi' route sommen, in plaats
eener munt, bedienen. Sommigen geven de
waarde als verschillend op, anderen rekenen
het op 1750 gulden.
GOLF, golfo, ital., boezem, zeeboezem • gedeelte
der zee, dat in het vaste land inloopt.
GOLGAS
,
turksch flenel.
GOLGOTHA, chald., de schedel- of hoofdschedelplaats, de geregtsplaats bij Jeruzalem.
GOMBETTE, eene genuesche korenmaat, waarvan
er 96 op een mila aan. Zij is omstreeks 2
kangroot.
GOMER, eene hebreeuwsche korenmaat, welke
omtrent 4V2 kan tarw bevatte.
GONACRATIA, de zaadvloed, het onvermogen om
het zaad te 'louden.
GONAGRA, gr., kniejicht.
GONDEL, een lustscheepje. Gondelier, een gondelvoerder, gondelschipper.
GONIOMETER, gr., een hoekmeter, werktuig om
hoeken te meten. Goniometrie, de hoekmetin g ,
leer van het meten der hoeken.
GONIOSIS, eene soort vangebrekkigen pols, als
hi' van het werkelijk klimmen plotseling weder afbreekt.
GONNE, eene soort van vaten, waarin voornamelijk gezouten visch gepakt wordt, waarvan
er omtrent 400pond ingaat.
GONORRHEA, gr., de zaadvloed, druiper.
GONYALGIE, in eene bepaalde beteekenis, aanhoudende rheumatischepijn in de knie, in
ruimer beteekenis hetzelfde als Gonagra.
GOPH, noemen de Rabbijnen de plaats, welke
de zetel dergoddelijke majesteit en het verblijf der engelen van elkander scheidt, en
waar de zielen der menschen zoolang opgeslotenblijven, tot zij allengs met ligchamen
bekleed zijn.
GORDIEN, draadwormen.
GORDINGEN, alle touwen, waarmede de rollen opgegijd worden •; de gijtouwen worden slechts
bij zekere zeilen gebruikt.
GORDISCHE, Of GORDIAANSCHE KNOOP, zekere kunstig gelegde knoop, in den tempel van Jupiri urn, welken Alexander doorhakte;
ter teGod
ook eene zeer ingewikkelde of netelige zaak,
waaruit men zich Diet weet te redden •; van
hier den Gordiaanschen knoop doorhakken.
GORGE, het voorste deel van den hals en de
horst, boezem; in den vestingbouw de opening des ingangs tot het bolwerk aan de beide courtinen.
GORGONEN, (fahell.) drie zusters, genaamd Stheno, Eurya-le en Medusa, waardoor de Bichters hatelijke en boosaardige vrouwen aanduiden.
GORI, eene bengaalsche rekenmunt, welke 20
cauris of omtrent 4 centen waard is.
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GRAM.

op welke het koor, bij zekere afdeelingen,
antwoordt. Graduaalschrift, graduaaldisputatie, de (geleerde) strijdverhandeling, ter
bekomen g eener akademische waardigheid.
Graduatie of graduering , het bekomen of
schenken van eene akademische waardigheid.
Graduel, trapsgewijze, van trap tot trap.
Gradueren, volgens trappen of graden afdeelen • met eene akademische waardigheid
voorzien.
GRABEAU, hetzelfde, wat Tousti in de bepaalde,
eigenlijke beteekenis is.
GRABOUILLE, een verwardgesnap.
GRACE, fr., gunst, genegenheid, bevalligheid,
bekoorlijkheid. Gracieus, gracieux, fr., aangenaam, liefelijk, goedgunstig, genadig,
welbehagelijk.
GRACIOSO, op het spaansche en portugesche tooneel, die komischepersoon, welke op andere
harlekijn genoemd wordt.
g
othen.
GRADEREN, tot eenen hoogeren graad van goedGOTHISCH, oud frankisch, oudvaderlij,
k grof.
GOUACHE, a lagouache, eene zekere manier, om
heid en fijnheid brengen •; het goud eene
hoogere kleur even •; van hier gradeerwea.
met waterverw te schilderen.
GRAECA
,
grieksch, grieksche schriften, boeken
GOUARAOUNS, indische volkstam in Cumana in
of werken. Graeciseren, op Grieksche wijze
Amerika, op kleine eilanden, tusschen Trispreken of inrigten. Graecismus, grieksch
nidad en de monden van den Orenoko, alspraakgebruik, eigenaardigheid der Grieksche
waar zij op de palmboomen leven.
taal. Graecomanie, zucht om de Grieken, of
GOUFFRE, fr., de afgrond.
GOULAMS, een bijzonder korps onder de perzial watgrieksch is, na te apen.
sche troep,
en welke uit slaven of slavenzonen GRAtN, Brie dochters van den zeegod Phorkus
en Ceto. Terstond na haregeboorte oud en
van allerlei natien, bijzonder van Renegaten
mismaakt, hadden zij met haar drieen slechts
uit Georgie bestaat. Hun bevelhebber heet
Goulam-Agasi.
66n oog en eenen tand, waarvan zij zich naar
GOURMAND, fr., een lekkerbek, gulzigaard, vraat.
de rij bedienden. Deze drie mythische geGourmandise, de vraatzucht •; lekkerbekkerij.
drogten heetten Pepheedo, Eno en Dinon.
GRAFFITO, ital., eene soort van schilderwerk, al
GOURME, eene ziekte der veulens, welke in een
fresco, grijs in grijs, grisaille; of alleen met
droesgezwel en een uitvloeisel van onzuivere
zwarte en witte kleuren.
vochten door den neus bestaat.
GRAGINS, eene soort van anker, welke 4 armen
GOUT, fr., de smaak, het welbehagen. Gouteren,

GoRsciu, perzische soldaten te paard, welke be- 1
stendig in het veld onder tenten liggen, en
een bijzonder yolk uitmaken, hetwelk van de
rigePerzen onderscheiden is.
ove
Gos, eene indiaansche lengtemaat, met eene
groote duitsche mijl overeen komende.
GOSEN, Gosi, in Rusland die kooplieden, welke
buiten 's lands bijzonder
, naar Duitschland
,
Turkije, Perzie en Sina handelen, en vooral
zij die zulks voor rekening van het hof doers.
GOSLINGER, een, eertijds op de schepen gebruikelijk, geschut van middelbare grootte.
GOSPODI POMILLIU ! russ., Beer, ontferm u! God
zij ons genadig! Kyrie eleison ! gemeenzame
uitdrukking der russische geestelijken.
GOTHEN, ten tide der latere romeinsche keizers
een zeer talrijk krijgshaftig en magtig germaansch yolk, hetwelk in 2 hoofdstammen
verdeeld was, namelijk, de Oost- en West-

smaken, proeven, goedkeuren, smaak vinden

heeft en gewoonlijk gebruikt wordt, om iets

of welgevallen in iets hebben • van iemand
houden.
GOUVERNAIL, de kruk of tong, waardoor de snorregisters van een or el of positief gestemd
worden • ook het roer van een schip.
GOUVERNANTE, fr., landvoogdes •; opvoedster,
zedemeesteres. Gouvernement, staatsbestuur,

uit zee op te halen.
GRA.Gium, eene soort van stof, voor zomerkleederen, half zijde en half wol, ligt en duurzaam, meest met strepen gevlamd.

regering, stedehouderschap. Gouverneren,

regeren, besturen, heerschen, bevelen. Gouverneur, landvoogd, beheerscher •; opvoeder,
leermeester.
GOUVERNO of GOVERN°, ital.kooph.) berigt,
aanwijzing, regel, voorschrift •; gouverno,
tot berigt (waarnaar men zich kan regelen).
GRAAD, gradus, lat., graad, schrede, trap, akademische waardigheid; het 560ste deel van
eenen cirkel. Gradatie, gradatio, lat., opklimming. Gradatim, lat., trapsgewijze, allengs, langzamerhand. Graduaal, gradala,
in de Roomsche kerk, het boek, waarin de
zoogenaamde versus gradales, dat is die gezangen, op zon- en feestdagen, vervat zijn,

een Schot Graham le de
in 1580, in zijn huis te Londen, hetwelk hi'
tempel der gezondheid noemde, een kunstig
bed aan, hetwelk hi'j bovengemelden naam
gaf, en verzekerde, dat het, op de daarin
liggenden, dekracht uitoefende, om het Leven
te verlengen, en het vermogen der voortteling te versterken.
GRAINEs, pleegt men de eijeren der zijwormen
GRAHAMS HEMELSCH BED,

te noemen.
bij de oude Romeinen schouwspelers, die op stelten lie en en kluchtige
rollers vervulden.
GRAMIA, taaije slim op de oogen, oogboter.
GRAMMAIRE, fr., grammatica, lat., despraakkunst, spraakleer. Grammaticaal, spraakkunstig. Grammaticus, grammatist, een
taalkenner, taaionderwijzer • schrijfmeester.
GRALLATOREN,
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de naam van drie regeringspersonen, to Athene, van welke twee door den
raad, de derde door het Yolkgekozen werden. Een der eerste bewaarde het archief of
de oorkonden, de anderen de wetten, welke
door den laatsten aan het yolk voorgelezen
werden.
GRANNATOPHYLACIUM, bijde Grieken het archief
of deplaats, alwaar openbare oorkonden
bewaard werden.
GRAMME, in het metriekstelsel, de eenheid voor
hetgewigt, een nederlandsch wigtje.
GRAMMITH, een steen, waarop zich letters voorstellen • schriftagaat.
GRAMMONIE, de aftrek van 5/4 piaster voor iedere
baal zijde , welke in eenige levantsche
koopsteden, boven de gewone soorten van
tarra, gebruikelijk is.
GRAN, eerie rekenmunt, to Gallipoli in Oostindie, omtrent 1 1 /2 cent waard.
GRANAIT, zie het woordenboek.
GRANADILKORRELS, zwarte, blinkende, harde en
plat gedrukte korrels van de grootte eener
erwt, een voortreffelijk geneesmiddel.
GRAIVALIEN, degekorrelde massa van eene munt,
die tot onderzoek van hetgehalte gebruikt
wordt.
GRANARIJ, werd anders een korenbodem of
dorschvloergenoemd.
GRANARIUS, korenopkooper, rekening-voerder.
GRANDAEVITEIT, lang leven, hooge ouderdom.
Pit woord is van longaeviteit daarin underscheiden,
dat men het eerste van 60 tot 90
jaar bezigt, het laatste van eenen ouderdom,
die boven 90 jaar opklimt.
GRANDES
Spaansche grooten, voorname heeren
,
van hoogen adel in Spanje. Grandezza, hoogheld, waardigheid, aanzien, (titel in Spanje).
GRANDIEUX, grandieus, groot, bijzonder, groot
geteekend, breed geschilderd. Grandiositeit,
grootheid, breedheid, bijzonder in de schilderkunst.
GRANDILOQUENTIE, prachtrede: grootspraak.
fr., grootboek.
GRANDLIVRE
,
GRA.NIET, kernsteen, gemengde en zeer harde,
gevlekte steen, van onderscheidene kleuren,
waaruit dikwijls geheele rotsen en rotsgebergten bestaan.
nder van metaal.
GRANULATIE
,
het korrelen , bijzo
Granuleren, korrelen.
GRANUM SAMS, zie cum.
CRAP, een Oostindisch vaartuig, met 2 of 3 masten, bij windstilte met een paar riemen voorzien.
GRAPHICA, schrijfkunst, ook teekenkunst. Graphie, beschrijving •; in zamenstelling, als :
geographie, hydrographie, enz. Graphisch,
schrijfkunstig, beschrijvend, schilderachtig ;
schoon, sierlijk, meesterlijk •; graphische figuren, schrijfteekens.
GRAPHIEK, diplomatische schrijfkunde.
,
GRAPHIET
rijstlood.
GRAMMATEUS,

GREL.

een hoogtemeter •; werktuig tot
het meten van hoeken en figuren.
GRASSATIE, straatschenderij. Grasseren, beerschen, zich verspreiden, in zwang zijn
woeden (van ziekten); straatschenden.
GRATIA, lat., dank ; gunst, genegenheid, vriendschap. Zie grace. Gratias heb dank ! de
dankzegging, het danklied, of dankgebed.
GRATIA JURISJURANDI, vrijspreking van den eed.
GRATIE, bevalligheid, goedgunstigheid. Gratien,
de drie bevalligheden, in de fabelleer, als :
Euphrosine, Thalia en Aglaja.
GRATIFICATIE, gratificatio, lat., vergoeding, belooning, geschenk, vereering. Gratificeren,
heloonen, vergoeden, begunstigen, met een
geschenk begiftigen.
GRATIS
,
lat., voor niet, kosteloos.
GRATurr, fr., vrijwillig; don gratuit, een vrijwillig geschenk.
GRATULANT, gelukwenscher. Gratulatie, gratulatio, lat., gelukwensching. Gratuleren, gelukwenschen.
GRAVAMEN, lat., bezwaar. Gravamina, bezwaren klagten. Gravamineren, bezwaren
inbrengen, of maken. Gravantia, verzwarendeof verdacht makende omstandigheden.
Gravatus, lat,,,
een bezwaarde, verdachte
beschuldigde.
GRAVE, gravement, fr., (muz.) sterk, ernstig,
deftig. Graviteit, gravitê, fr., ernst, ernsthaftigheid, deftigheid.
GRAVECYMBALUM, zeker muzijkinstrument.
GRAVELURE, fr., onbeschofte taal, vuile rede.
GRAVEREN, etsen, uithouwen, plaatsnijden •; ook
bezwaren. Graveur, plaatsnijder, etser. Gravure, eeneplaat •; rent •; o-ok de graveerkunst, deplaatsnijkunst.
GRAVIMETER, een glazen werktuig, om het gewit van vloeistoffen tewegen.
GRAVITUDE,gravitatie, zwaartekracht, ligchaamszwaarte. Graviteren, we en, zwaartekracht
oefenen.
GRAWEN, de vlakke en met zand bedekteplaatsen, aan den oever der zeegelegen, en bij-.
zonder tot het drop en van stokvisch dienende.
GRAztoso, ital., (muz.) bevallig, innemend, zacht
bewogen, aangenaam, liefelijk.
Grit, fr., de wil • bon re mar re tegen wit en
dank • de bon grè, vrijwillig, goedwillig,
gaarn; de grèicgrè, met onderling genoegen.
GRECQUE, fr., grieksch •;
la grêcque, op zijn
grieksch •; naar de grieksche wijze en zeden.
GREFFE, degriffie, kanselarij, stads-sereschrijfkatner. Greffier, fr., griffier, eeneheimschrijver, geregtsschrijver.
de almanak , door
GREGORIAANSCHE ALMANAK
,
Paus Gregorius XIII in 1582 verbeterd.
GRELICHON, de heimelijk begunstigde !leveling
eener vrouw, welke nog meer minnaars heeft,
door wie zij hare gunsten betalen •; terwijI
hi' daarentegen dezelve voor niet bekomt, of
GRAPHOMETER,
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wei zelfs daarvoor beloond wordt. Grelichonnerie, degunsten eener vrouw voor niet of
voor belooning genieten.
zilveren en metalen schellen, welke
eenen sterken handeltak naar de kust der
Zwarten opleveren.
GREMIALE, lat., de schootdoek van een' bisschop,
wanneer hi'j zittend de mis leest.
GREMIO, een handelgenootschap in Spanje, uit
verscheidene kapitalisten bestaande, hetwelk
gewigtige ondernemingen doet. Gremium
lat., de schoot, het midden • ook eengeestelijk bestuur •; desgelijks een gilde.
GRENAIL, zilver ofgoud, dat in kleine korrels
bestaat.
GRE1NETIS, eengewoon sieraad aan den rand der
munten, hetwelk er als aan elkander hangende
korreltjes uitziet, en tot behoud van den
stern pel bijdraagt •; ook het werktuig, waarmede zulk cen sieraadgernaakt wordt.
GRENIS, het8ste deel van een Kux. Zie Kux.
GREP, in de turfveenen in Oostvriesland cell
toeloopend graafwerk, tot het afAy
graven der bonkaarde, van boven met een
houten traliewerk voorzien, om des te grootere stukken aarde te kunnen vatten.
GREVE, place de Greve, in Parijs,eene openbare
strafplaats voor misdadigers, aan den oever
der Seine.
GRIBANE, Gribare, een, op de kusten van Normandye gebruikelijke, liter of klein schip,
om andere daarmede te lossen. Zij hebben
eenen vlakken bodem, groote mast, fokkemast en een boegspriet, scheefliggende zeilen • houden 50 a 60 ton.
GRIBLETTE, op den rooster gebraden varkensvleesch.
GRIBOUILLAGE, kladschilderwerk, gesmeer, geknoei, gekrabbel.
GRIEKSCHE NEUS, noemt men eenen fraailen
neus, zonder verhevenheid , welke van het
voorhoofd regt afloopt, en bij welken zich
niet, zoo als bij meeste, tusschen het einde van het voorhoofd en het be gin van den
news eene soort van inham of inspringende
hock bevindt.
GRIEKSCH VUUR, eene soort van vuur, waarvan
de Grieken zich in den oorlog bedienden, en
hetwelk de eigenschap had,
van onder het
water te brander).
GRIEWEN, Griwenki, Griwna, Russische zilveren munt, het lode deel van eenen roebel.
GRIFFON/WE, fr., hctzelfde als gribouillage. Gritfonneren, smeren, krabbelen, knoeijen,
kladschilderen.
GRIFFIE, zie <f
re
GRILLADE, fr., geroosterd vleesch, gebraad.
Grilleren, roosters, op den rooster braden
met tralien voorzien.
GRILLAGE, in de fabrijken van sommige stoffen,
als : manchester, tule, enz., de arbeid, om de
ruwe stof, nadat depluisdraden afgesneden
GRELOTS,

GROM.

zijn, over eene gloeijende rol of cilinder te
trekker), om dezelve volkomengelijk te maken.
Grilleren, het bewerken van stollen op die
wijze.
GRILLI, in Genua eengenootschap van kooplieden, hetwelk eertijds den slavenhandel naar
Spaansch Amerika uitsluitend dreef.
GRILLISEREN, grillen maken; afgetrokken, zwaarmoedige, verdrietige gedachten koesteren ;
het hoofd laten hangen.
GRIMACE, fr., een kastje, tot het toilet der jaiferschap behoorende, en waarop zich een
haarkussen bevindt.
GRIMASSEN, grimaces, fr., kuren, wonderlijke
gebaren, gezigten. Grimasseren, wonderlijke
gebaren maken, gezigten of bekken trekkers
grijnzen.
GRIMELIN, eene Tripolitaansche zilveren:munt,
ter waarde van 3 stuivers.
GRIND, uit kleine steenen bestaand, zand in de
rivieren.
GRIP, een vaartuig, naar eene brigantijn gelijkende.
GRIPHI, al hetgene men onder den naam van
raadsels, logogriphen, akrostichen, enz. verstaat.
GRIPPE, fr., de griep, eene boosaardige verkoudheld • ook eerie zeldzame neiging tot iets.
GRISAILLE, fr., grijs • schilderwerk in het grijs,
zie graffito. Grisailleren, in het grijs schilderen.
GRISCIO, Abukebs, eene munt te Alexandria in
Egypte, welke omtrent 3 guld. stuiv.
waarde heeft.
GRISET, eene soort van wollen, ook met linnen,
zijde, enz. vermengde, stof.
GRISETTE, fr.,grijze burgerkleeding; fransch
net en zindelijk gekleed dienstmeisje ook
gemeene vrouw.
Gaisoly, fr., grijskop, grijsbaard, ook een lakkei, wien men andere kleederen aandoet, om
iets tebespieden. Grisons, Zwitsers, Graauwbunderlanders.
GROAT, eene Engelsehe kleine munt, ter waarde
van omtrent 4 stuivers.
GROCH, heeten in Turkije de Spaansche reale!'
of stukken van achten, die naar ons geld omtrent 6 stuivers bedragen.
GROD-GERIGT, in Polen hetgerigt van cen
rost, die op het slot (Grod) zijnen zetel had.
g roupe, fr., (schilderk. en beeldhouwk.
GROEP,)
de zamenstelling, verbinding of vereeniging
van bij elkander behoorende enkele voorwerpen tot een volkomen geheel •; zamengestelde
menigte •; (bouwk.) gekoppelde zuilen of
beelden. Groeperen, verscheidene figuren tot
eengeheel zamenstellen •; in eene roe
zamenstaan.
GROEVE, elke opening in eenen berg gemaakt,
tot het uitbrengen van ertsen.
GROMATICA, veldmeetkunst, kunst om eene leg
erplaats neér te slaan en te versterken.
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naam, welke aan den Sultan
ROOTE
GROOTE

GUIC.

of
natuurlijke gestalten, als beeldsnij- of schilTurkschen keizer gegeven wordt.
derwerk met figuren half mensch en half dier,
of half dier enplant, enz. Zie arabesken.
GROOT-FA, zeker oud kerkeninuzijk, in vierhoeGROUPADE, de sprong van een paard, die hooger
kige, ronde en witte noten.
dan de courbette is.
GROOT-HONDERD, heette in het algemeene leven
eengetal van 120 •; zoo als groot-duizend, GRUMESCENCE, het klonteren, stallen, stremmen;
wanneer vochten, zoo als bleed of melk in
eengetal van 1200 beteekende.
klonters.Grumos,zamenloopen.—Grumeux,
GROOTKRUIS, bij ridderorden, de eerste en voorklonterig.
naamste ridder, die onmiddellijk op den
GRYLUS, dierraadsel,
gesnedene steenen, waar
grootmeester vol.
GROOT-VIZIER, de eerste minister, voornaamste
hanen, rammen, paarden, sla p en konijnen,
staatsdienaar in het Turksche Rijk en verenz. in eene enkele wonderlijke figuur zamengevoegd zijn.
scheidene Oostersche landen.
GRYPHITEN, soort van tweeschalige, versteende
GROOTVORST, de russische troonserfgenaam,
mosselen, welke meerendeels haren snavel
kroonprins.
naar de linkerhand keeren.
GROPPETTO, Group, een brief of pakje, met geld
GRYPHUS, lat., griffioen, grijpvogel.
bezwaard.
G,
ital., s t andbeelden, uit verscheidene G suuTEL, is die in de muzijk, welke aantoont,
Roppi
zamengekoppelde figuren bestaande.
op welke lijn in het liniestelsel, de gestreepte
G voorgesteld zal worden.
GROPPO, Gruppo, (muz.), een stelsel van vier
ezwinde gelije ksoortig noten, waarvan de GUAJAK-HARS, eene hars, uit de spleten en ing
1ste en 3de noot op denzelfden trap, maar de
snijdingen van een' boom vloeijende, zijnde
2de en 4de eenen trap hoe er en die er
bruin-, rood- ofgroenachtig van kleur en
staan. Klimt de 4de noot in de hoe to zoo is
van eenen bitteren smaak. Zij komt uit de
Antilles en is een voortreffelijk middel teen
het een groppo ascendente.
de jicht.
GROS, een franschgoud- en zilvergewigt, het
GUARDIAAN, zie gardiaan.
64ste deel van een mark.
GUAllO, ital., gouache of gouage, fr., schilderGROS, fr., dik, groot, in menigte ; het gros van
het hoofdgedeelte des leers •; en
werk a guazzo, soort van schilderijen met
het leer het
gegomde waterverwen, die lang hare frissche
gros, zie op grossier.
kleur behouden, zonder vernis te behoeven.
GROS, bij onderscheidene waren een getal van
GUDOK, Guddock, eene lompe viool der Russen,
12 dozijn •; een gros pijpen.
met3 snaren, waarvan alleen de eerste met
GROS, grosse, (regtsg.) het eerste afschrift, dat
van een oorspronkelijk stub gemaakt wordt,
de vingers aangeraakt wordt •; terwiji de
beide andere, welke met eenen kleinen
gros, genoemd, omdat men, jets afschrijvende, doorgaans root schrijft, in tegenoverstrijkstok gestreken worden, even als bij
eene lier, bestendig merle brommen.
stelling van het woord minute , minuut ,
of eerste opstel, dat met kleinere letteren qUERIDON, fr., eenegedraaide of gesneden pilaar met een voetstuk, om licht op te zetten;
geschreven wordt. Grosseren, zoodanig afeen lichtdrager, lichtstoel, licht- of kaarstaschrift vervaardigen, ook vergrooten, greetfel tje.
spreken.
GUERILLA, guerrilla, sp., het verkleinwoord van
GROS DE NAPLES, Gros de Tours, enz. fr., zware
guerra, oorlog, stria. Fen kleine krijg van
zijden stoffen, (naar de stad Napels, enz.,
bier en daar verstrooide troepen ; partijganalwaar zij vervaardigd worden, benoemd).
gers.
GROSCHEN, die muntsoort in Duitschland, waarvan er 24 eenen Thaler uitmaken, en welke GUESTE, eene lengtemaat in het Mogulsche,
omtrent 8 Nederlandschepalmen groot.
weder in 12 penningen verdeeld is.
GROSSETTI DI BANCO eene venitiaansche munt,
GUEZE, eene lengtemaat in Perzie van tweederlei
soort ; de koninklijke is 2 voet 11 duim, de
ter waarde van omtrent 1 1 /2 stuiver.
korte slechts 2/3 van de eerste. In Indie,
GROSSIER, een koopman in het greet, en gros.
alwaar men deze maat desgelijks gebruikt, is
GROSSO, meervoud Grossi, eene rekenmunt in
zij,
1/ duim korter.
Venetie, waarvan er 24 eenen ducato di
GUFUL, bij de Turken dat godsdienstige wasbanco doen.
schen, hetwelk telken male, na den om an
GROSSO-MODO, grof gesneden of gestampt, (op
met het vrouwelijke geslacht, verrigt moet
recepten).
worden.
GRoT, grotte, fr., hol, kunstig hol, in lusthoy en, met steenen, schulpen, koralen, enz. GUGOM-BASCHI, beet een der opzieners over de
Turksche schatkamer.
opgesierd, ter yerkoeling in heete zomerdagen. Grotteren, grotmatig (met schulpen, GUICHET, fr., een klein deurtje of venstertje in
eenegroote deur •, het schuifje aan de biechtenz.) versieren.
steeltralien, ook een klein deurtje in de venGROTESQUE, zeldzaam, wonderlijk, bijzonder,
sters om versche lucht in de kamer te laten.
avontuurlijk. Grotesquen, zeldzame, tegen-
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beet in het geestelijke regt, het
eld, dat men voor zijnen
weg- of geleideg
persoon betalen moet.
GUIDE, fr., wegwijzer, geleider, aanvoerder.
Guides, lijfwachten der fransche generaals.
GUIGNON, fr., ongeluk, onheil, ongelukkig toeval, waarvan mengeene reden kent •; bijzonder in het spel.
(») of (1.
GUILLENETS, fr.,anhalingsteekens
a
Gumouns,
sieraden, door den beeldhouwer
g esneden, en in kruiselings door elkander
gevlochtene trekker' bestaande.
GUILLOTINE, fr., eene valbijl, een onthoofdingswerktuig, dour Guillotin, in Frankrijk in
zwang gebragt, maar door Stairs, in Schotland, het eerst uitgevonden. Guillotineren,
met de valbijl onthoofden.
GUINGUETTE, eene kleineherberg buiten de stad,
alwaar zich hetgemeene yolk op feestdagen
verlustigt • ook een klein lusthuis buiten de
stad.
GUINIE, guinea, eng., guink, fr., engelsche
gouden munt, ter waarde van elf a twaalf
g
olden.
GUIRLANDE
, fr. ,
een krans, bloemenkrans.
GUITAR, guitarre, ital., citer, een muzijkinstrument.
GULA, in Hongarije eene kudde hoornvee, welke
denganschen zomer op de weide doorbrengt,
zonder dat de koeijen gemolken worden. De
herders er van heeten Gulaschen.
GULDEN, eene zeergewone zilver- en rekenmunt
van onderscheidene waarde, en in onderscheidene landen.
GULDEN DAALDER, een oude daalder van gering
g
ehalte , ter waarde van omtrent 50 stuiv.
GULDEN VLIES (fabelk.)
zeker vlies, hetwelk
,
Juangezegd wordt, aan het hoofd der Argonauten, uit Colchus gehaald te hebben.
GULDISTEEN, eene soort van speksteen in Wallis,
welke veel hitte kan doorstaan.
Gummi, lat., gom, kleefsap, plantharst •; gummi
arabicum, arabischegom •; gummielasticum,
elastieke,
veerkrachtige gom.
GUMMI-VLOED, eene ziekte van sommige ooftboomers. waarbij het sap in de watervaten
treedt, dezelve verslopt en eindelijk als gom
te voorschijn komt. Gomwas.
GUNALGES
,
iemand, die aan de Gonagra lijdt of
jichtpijnen in de knien heeft.
Gum, Gussel, een muzijkinstrument der Russen, ten aanzien zijner inrigting, vorm en
grootte, veel overeenkomst met een klavier
zonder tan enters hebbende.
GUSTATIE, Gustatio, bij de Romeinen die spijzen
en dranken welke bij de maaltijden voorgediend werden, om den eetlust aan te zetten
en te vermeerderen.
GUSTEUS, Gustoso, smaakvol met smaak.
GUSTO, ital., gait, fr., gustus, lat., de smaak
degustibus non est disputandum, over den
smaak is niet te twisten.
GUIDAMUM,

KUNSTWB.

GYNA.

G

UT, beteekende in de solmisatie van Guido
degroote G, als de diepste toon van zijn uit
7 hexachorden bestaande toonstelsel.
GUTTA ROSACEA, de roode bladeren of de roode
uitslag in het gezigt, bijzonder op den neus.
GUTTATIM, lat., (geneesk.) bij droppels, droppelsgewijze.
GUTTURALE LETTERS, keelletters, die door de keel
uitgesproken worden.
GY, een touw, waarvan men zich op een schip
somwijlen bedient in lasts van de reep, om
de raen er aan op te hijschen en neder te
laten. Aan elke zijde bevindt zich zulk een
touw, welke te zamen gytouwen, genoemd
worden.
GYGES, een koning van Lydie, van wien de
oude fabelgeschiedenis verhaalt, dat hi' zich,
door middel van eenen ring, welke de eigenschap bezat, om iemand onzigtbaar te maken, zich van een' gemeen' herder tot den
koningstroon verhief.
GYNIVASIARCH
,
schoolopziener. Gy mnastiek, leer
der ligchaamsoefeningen. Gymnastisch, het-geen tot de ligchaamsoefeningen behoort.
Gymnasium, eene oefenplaats •; openbare
bevoorregte school.
GYNNASTICON, een werktuig, hetwelk, door middel der handen en voeten, in werking gebrat wordt, en in het gansche ligchaam,
door alle spieren en gewrichten eene zeer
doelmatige beweging voortbrengt.
GYMNOPAEDIE, een schouwspel der Spartanen,
ter eere van Apollo, waarbij de 'one lieden
van het mannelijk geslacht naakt op de
markt dansten, en waarbij aan de goden,
bijzonder aan Apollo en Bacchus lofliederen
g
ezongen werden.
GYMNOPTERA , naaktvleugeligen •; gekorvene
diertjes met vleugels zonder stof.
GYMNOSOPHISTEN, hetwelk woordelijk, naakt-

gaande wizen beteekent, noemden de Grieken die wijsgeeren, op de kusten van Indie,

die ook odder den naam van Brachmanen
bekend zijn. Zij in en echter niet geheel
naakt, maar waren toch slechtgekleed, even
zoo als zij zich in het algemeen tot de
onontbeerlijkste noodwendigheden bepaalden, en zeer eenvoudig leefden. Zij waren de
leer der zielsverhuizing toegedaan.
GYNAECEJA, Gynaecie, in het algemeen elke
vrouwelijke ziekte •; bijzonder echter de
maandelijksche zuivering en die na de ver-

lossing.
Gynaeconitis, bij de Grieken en
Romeinen de kamers, welke in het achtergebouw der huizen tot verblijf der vrouwen
en hare dienstboden bestemd waren.
GYNAECOCOSNI, in Athene en andere Grieksche
steden eenige magistraatspersonen, die zoo
wel den opschik als de zeden der vrouwen
moestengadeslaan. De Gynaeconomi beambt maar
,
moesten
kleedden een derg elijk
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bovendien nog de groote weelde bij de gast- GYNANTHROPOS, zulk een hermaphrodiet, die in
de vorming meer naar eene vrouw dan naar
males tegengaan.
eenen man gelijkt.
GYNAECOCRATIE, vrouwenregering.
GYNAECOLOGIE, Gynaeologie, leer of geleerde GYN-GOERMES, de hoofden van die lieden, welke
el aan gene zijde
nit ver van Konstantinop,
verhandelingover de vrouwen, beschrijving
van Scutari, op het gebergte, de maan gader vrouwen.
deslaan, en den aanvang der nieuwe maan
GYNAECOMANIE, eene, in woede of razernij ontnaauwkeurig be ale moeten, dewijl veraarde, liefde tot het vrouwelijke geslacht.
scheidene Turksche feesten daarnaar beVoornamelijk wordt het van de zinnelijke
paald worden, waarvoor men hen dan van
liefde gebezigd.
GYNAECOTHOEAS, een bijnaam van Mars, onder
de gewone belastingen vrijstelt.
welken hem de vrouwen, te Tegoca, een GYRATIE, die soort van duizeling, als zich alles
in eenen kring schijnt rond te draaijen.
beeld op de markt oprigtten, tot aandenken
van eene overwinning, die zij haren mannen GYRATUS, Gyrosus, gewondes wringend, een
gewrongen zaadhuisje, gestrengeld loof.
over de Lacedemoniers heel en bevechten.
GYNANDRIA, die klasse van planten, bij welke de GYnomANTIE, gr., de kringwaarzeggerij •, het
voorspellen nit kringen, of cirkels.
stuifdraden op den stengel zitten.
GYROVAGUS, een landlooper, bedelmonnik.
GYNANDROS, een vrouwelijke man.

H.

II, als romeinschegetalletter, beteekent 200.
In het nieuwe klankstelsel beteekent H de
zevende diatonische toonklimming, of de
twaalfde en laatste snaar van de diatonischchromatische klankladder , wier lento 8/16
van de lento der gansche snaar C bedraagt.
Volgens de oude uitdrukking der toonen
pleegt men dezen Loon b mi te noemen. Op
Oostenrijksche munten beteekent H de muntP laats Giinzberg, op Fransche munten de
tad Rochelle.
s
H. A. hujus anni, of hoc anno, van dit jaar,
in dit jaar.
H. E., hoc est, dat is.
H. L., hujus loci, of hoc loco, van of aan deze
plaats • a. h. 1., ad hunt locum, ter dezer
laatse.
P
H. L. o. C. hora locoque consueto, ter gewone
laats en uur.
P
hoc mense, of hujus mensis, in deze
maand.
H. T. hoc tempore, op dezen tijd.
H. R. R., het heilige roomsche rijk.
H. S. de heilige schrift.
HAAL-HOUTVLOTTEN, heeten in het Limburgsche
die houtvlotten welke naar het zoutwerk, te
Schwaebisch-Hall, verzonden warden.

eene Deensche krijgsmunt,
in 16'27, door den graaf Van Solms, kommandant van de vesting Wolfenbuttel, geslagen.
HAAR-ALUIN, gelijk van beteekenis met vederalum. Haaramethyst, een roodachtige amethyst, welke op eenen blaauwen grond haarfijne, bloedroode en doorschijnende strepen
heeft. Haarcirkel, een zeer naauwkeurige
cirkel, die, eens gesteld zijnde, niet verwrikt,
en waarmede men den afstandvan tweepunten zeer naauwkeurig afmeten kan.
HAUEAS-CORPUS-ACTS, eene beroemde engelsche
g
rondwet van het jaa
r
1697, welke met de
woorden habeas corpus begint, en van daar
haren naam ontleend heeft. Vol ens deze
wet moet eengevangene binnen vier en
twintig uren verhoord, van de reden zijner
gevangenneming verwittigd, en onschuldig
bevonden zijnde, terstond weder losgelaten
worderi. Op deze wet is de Brit trotsch, als
zijnde dezelve een sterk bolwerk der en elsche vrijheid. In gevaarlijke omstandigheden
(b. v. 1795 en 1798) heeft de koning nogthans de magt, om verdachte personen, zonder die wet in aanmerking te nemen, gevan en te houden.
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lijders aan dezeziekte. — Haemorrhoscopie,
fr. een lang kleed bij de Arabieren.
het beschouwen of onderzoeken van het
, om de li
ee n heelkundig werktuigppen
bloed, b. v., na het aderlaten. — Haemoeener wonde zamen to trekken.
stasia, de stilstand van het bloed in de vaten;
HABIL, habile, fr., habilis, lat., habiel, gehet stillen eener bloeding,
schikt, bekwaam, handig. Habilitó, fr., haHAEMODIE, eene soort van tandpijn, bijzonder
biliteit, bekwaamheid, handigheid.
het pijnlijke stomp zijn der tanden, b. v. na
HABILiEREN, habiller, fr., kleeden.
het menigvuldig gebruik van zeer zure of
HABIT, fr., 'tablet, kleed, kleeding.
zoete din en,
HABITANT, een bewoner, inwoner; habitatie,
HAEMOPHORIE, . hem,ophobie, fr., bloedvrees,
wooing, inwoning.
vrees voor bloed, b. v. bij het aderlaten.
HABITUDE, fr. habitus, lat., vaardigheid, beHaemoptysie, het bloedspuwen. Haemorkwaarnheid. Habituel, fr., habitueel, hetrhagie, de bloedvloed, het neusbloeden,
geen men zich eigen gemaakt heeft, hetgeen
Haemorrhoides, aanbeijen. Haemostatisch,
men zich aangewend heeft.
bloedstillend.
t vleesch. ArHAMS , fr. , haehO , klein geha
k
HA.ERESJ ARCH, haeresiarcha, hêrêsiarque, fr.,
gent hachê, zie argent.
een aartsketter, uitvinder en verspreider
HACHURE, fr., het artseren • in de wapenkunde
van ketterij. Haeresie, ketterij. Haereticus,
het schrappen.
lat., ketter, die eene ketterij omhelst en
HADSCHI, de bedevaart naar Mekka, waartoe
voorstaat.
alle Muzelmannen, volgens den koran, verpligt waren, en welke Len minste eenmaal in HAESEREN, bij het schilderen, de trekken, welke de schaduweri moeten uitdrukken, kruisbun levee moest lasts hebben • ook liegeselings maken, artseren.
ne, welke zoodanige bedevaart gedaan heeft.
HAEMA, bloed. — Haeinalops, een door een' HAESITAT1E, lisping-, stottering; twijfeling, besluiteloosheid. Haesiteren, fr., hêsiter, skitval, slag of stoot, met bloed opgel'oopen oog.
teren •; in twijfel staan, onbepaald blijven.
— Haemas, bloedvat. — Haeinatangionusos,
ziekte der bloedvaten. — ffaematemesis, HAFES, bij de Turten, de scholieren, die in de
godsdienst onderrigt worden, of den Koran
bloedbraking. — Haemalencephafon, blocvan buiten leeren.
ding in den schedel. — Haematerus, blocding. — Haematica, haematiek, de leer van HAFICI noemen de Turken degenen, die in den
Koran goed bedreven zijn.
bloed, hetzelfde als haemalologie • ook
het
de semiotiek en diagnose van het bloO, leer HAFNE, bij de Turken, de bijzondere kas des
keizers, ook chasna geheelen,
nit de kenteekenen van het bloed.— Haematidrosis, het bloedzweeten. — Haematoca- HAGAN, chazan, een man, die in de joodsche
syna ,rogen de openbare gebeden luid uitthartica, haemocathartica , bloedzu; verende
spreelt, en bij het gezang voorzingt.
geneesmiddelen.— Haematochezia, bloedige
ontlasting. — IThemaiocoelia, bloeduitgie- HAGIOGRAPHA, de derde klasse der bijbeische
de verdeeling der Joden, welke
boeken
I
ng in de buikhote.
— Haemetocy se:8,
ti
deze boeken van de wetter van Mozes en de
haematocystia, bloedblaas. — Haemalodes,
profeten onderscheiden, als het bock Ruth,
bloedig, volbloedig •; ook naar bloed gelijkenBlob, de psalmen, de schrifien van Salomo
de. — Haematotogia, bloedleer. — Haematome, bloedgezwei. — llaevialometra, enz. Hagiologium, de kalender der Heiligen.
moederbloeclvloeijing. — Haemalomnia , HAGIOLOGISCH, wat van heiligen of heilige zaken
haemophthatnius, bloedoog. — Haematom- . handelt.
phalus , een gezwel des navels door nit HAGIORDLRE, een twee duim breed en acht
duim lan e plat stuk ijzer, waarop de Griegestort bloed veroorzaaLt • bloednavelken, in het turksche gebied, met een' hamer
breuk. — Haematophlebostasis, stilling van
slaan, om het uur der openbare godsdiensthet onrush bloed. — Haemaiopaticus ,
oefening aan to kondigen, dewijl zij geene
bloedmakend. — Haematoscheum, haentaklokken mogen hebben.
tocele, bloedbreuk. — Haematosis, de beeene soort van Banditen bijde Turken,
reiding van het hloed in het menschelijk HA
re
welke zich voornamelijk met straatrooverij
ligchaam, uit de voedende sappen • ook
onledig houden, en zich ook tat sluipmoord
haemalopoiesis genoemd. — Haentatostatilaten omkoopen, waarvoor zij niet met den
ca, de leer van de beweging des bloeds ;
dood gestraft kunnen worden, als men hen
bloedstillende middelen. Haematosteon, uilniet op de daad betrapt.
gieting van het bloed in de beenderen, in de
holten, en bijzonder in het celachtig weefsel HAlE, eene he om onheining • ook eene lange
zandbank of keten van bliude klippen; einderzelve.— ffaentatothorax, inwendige longdelijk de stelling der soldaten in of 3 gelebloeding, b. v., bij horstwonden. — Haemaderen.
tunia, haematuresis, haematuresis, het bloedwaterer. — Haemoptyica , haentoptoica, HAKIM, bij de Turken en Perzianen, een arts ;
van hier hakimbaschi, een lijfarts.
geneesmiddel tegen het bloedspuwen • ook
HABE,

HAMA,

HAMA.

— 188 —

HARA.

HANANs, in Turkije en de Oostersche landen
een telpaard.
de openbare baden •; van waar Hamangi-Bain Indie gebruikelijke vrachtwagen,
schi, de opziener over de baden van den
welke aan Brie zijden open en van boven
turkschen keizer.
overdekt is, wordende door ossengetrokken,
HAMAXOBITEN, een oud sarmatisch yolk, dat
die zoo snel loo en als paarden.
zijne tenten en woningen op karren en waHAL, hardigheid der aarde, door de vorst.
gens met zich voerde.
HALCHEM1A, de zoutscheiding, de leer van de
HAMMANTAN-TIJD, in Afrika's heete streken, bijbereiding, oplossing, enz, der zouten.
zonder in Guinea, aan de Senegal en de GamHALI-NALI, een gewigt to Queda op Malakka, 50
big de tijd van December en Januarij, gedupond zwaar.
rende welken de lucht zoo dik is, dat men
HALLAGE, was, voor de omwenteling in Frankrijk,
naauwelijks 100 schreden ver zienkan, zijnde
eene belasting, die in eenige provincien van
daarbij ten uiterste droog en de hitte het
de adellijken, aismede van de koopwaren, op
grootste.
de kermissen of jaarmarkten, geheven werd.
HAMULUS, een stalen draad met eenen haak en
HALLELUJAH, hebr., halleluja, looft den Heer.
een kort hecht, zijnde een ontleedkundig
De Jo den noemen den 113den tot 117den
werktuig, waarmede de Barmen nit een capsalm het groote halleluja, dewij1 in deze
davergehaald worden.
psalmen de bijzondere weldaden van God
aan het joodsche yolk geprezen worden. Zij HAN, in de Oostersche landen eengebouw,
bestemd tot het opnemen van reizigers,
zingen dezelve op het paasch- en loofhuttenzij nde in het midden van eene bron en aan
feest.
de zijden met kamers van gelijke grootte
HALLENISCHLIK, Almichlek, • Altmischlik, eene
voorzien. Het is van Caravanserai alleen
zilveren munt ter waarde van 1 1/2 piaster of
daarin onderscheiden, dat het kleiner is.
paras.
HANAKEN, eene bijzondere soort van landbewoHALOGENIUM, de grondslag van het keukenzoutners in Moravie,,
van Slavonische afkomst
zuur, eigenlijk het zoutverwekkende.
naar wie een zekere dans, hanakische dans,
HALOSKOOP, een werktuig, om de eigenaardige
benoemd is.
zwaarte van het water to bepalen, bestaande
in eenen hollen ivoren bal, met eene pijp HANENGEVECHT, een volksvermaak, bijzonder in
En eland waarbij twee wel afgerigte en
ter lengte van 5 a 6 duim, op welke afdeemet metalen sporen gewapende hanen, in de
lingen gemaakt zijn, die de betrekkelijke
tegenwoordigheid van vele aanschouwers,
zwaarte van het zuivere water, tot die van
met elkander vechten, terwiji daarbij, op de
alle mogelijke mengselen van hetzelve met
ovorwinning van den eenen of den anderen
zoutdeelen doen kennen.
haan, weddenschappen aangegaan worden.
HALOTECHNIE, Halurgie. Zie Hylotechnie.
HANEPooTJE, op de schepen aan de bezaansra,
HALSTER, eene korenmaat, vroeger in sommige
de bezaansmars en de bovenblindsteng, eel'
streken van Nederlandgebruikelijk. In Leulang bout met vele gaten, waardoor kleine
ven bevatte een last 27 mud en een mud 8
touwen gaan. Een stuk,
dat grootendeels tot
halsters ; in Gent deed het last tarw 50 en
sieraad en slechts eenigzins tot versterking
het last haver 38 halsters.
client,
HALTER, een houten werktuig, waarmede onderscheidene heelkundige instrumenten bij het HANSJE IN DEN KELDER, een wijnromer, waarmede zwangere vrouwen gezondheid (of het
slijpen en polijsten vastgebonden worden.
wel afloopen van het scheepje) gewenscht
HALTU-HUMAJOR, een bevel des turkschen keiwordt. Het is eene kleine bokaal, waaruit
zers, hetwelk kracht van wet heeft.
een kindje to voorschijn komt, wanneer
HALVAGI, de suikerbakkers des turkschen keimen daarin wijn giet.
zers, wier getal doorgaans 4 a 600 is, en die
onder een eigen opperhoofd, halvagi-baschi, HANSWORST, zie harlekein.
HANZESTEDEN, zie het woordenboek.
staan.
HAPANIEMI, keizerlijke kadettenschool in het
HALZEN, twee sterke touwen aan de groote zeikerspel Radasalmi, in de provincie Savolar,
len van een schip, dienende met de schoten,
in Finland.
tot het vastmaken der zeilen,bevindende zich
de laatste aan het achterste en de eerste aan HAPANTISMUS, degeheele vergroeijing van een
deel in een ander, b, v. van den ductus
het voorstegedeelte van het schip.
venosus in de lever.
HARA,gr., beteekent, op voorschriften der
artsen, dat de medicijnen op eenmaal moeten HAPELOURDE, een valsche diamant • ook een
nietswaardig ding, hetwelk echter een schoon
ingenomen worden.
aanzien heeft.
HAMADRYADEN, boomnimfen, boschgeesten.
IlAmALIE, pakkendragers, kruijers, karrelieden HAPENNY , Halfpenny , een engelsche halve
stuiver , 1/24 van een engelschen schelling.
bij de Turken, wier naam, even als bij ons,
gebruikt worth om een ruw, onbeschaafd HARADSCH, Harai, Charadsch, hoofdgeld in het
turksche rijk, voor ieder, die geen Mohamensch aan to duiden.
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ti g schouwspel, gedicht, enz. Bij ons draagt
medaan is, opdat hi' zijne godsdienst vrij
de harlekein ook den naam van hansworst,
zoude mogen uitoefenen. Deze schatting is
voor 5 millioen verpacht,
en wordt door de
in sommige streken van Duitschland, lieu
van Pekelharing • in Frankrijk wordt hij
Charadschies ingevorderd, die onder den
ook Pan potage, in Italic macaroni, en in
Charadschi-Baschi, den algemeenen pachter
En eland jak pudding genoemd ; alle bensen oppersten rigter in alle daartoe behoorende voorvallen, staan.
min en van zekere spijs ontleend.
HARMISCARA
HARAM, de tempel te Nekka, werwaarts de
,
hariscada , bij de oude Duitschers
Turken te bedevaartgaan.
eene straf, welke daarin bestond,dat de
HARANGUE, fr., eeneplegtige redevoering, of
Heeren eenen bond, de dienstpligtigen eenen
aanspraak. Harangueren, eene le ti rezadel, degeringeren een rad een eind we
dry en moesten, als zij trouweloos geworden
devoering doen. Harangueur, hij, die dit
doet.
waren of de wetten overtreden hadden.
HARANNEN, in Hongarijen de Kroaten en andere
HARMONICA, een muzijkinstrument, bestaande
g
renssoldaten, van wie het woord harand
uit eenige ronde glazed bollen, welke, met
ontleend is, hetwelk eenwild en barbaarsch
vochtige handen bestreken, een zeer aangemensch beteekent.
naamgeluid voortbrengen. Harmonie ,
HARAS, stoeterij, beter paardenfokkerij, ook
overeenstemming, overeenkomst der deelen
eeneplaats in dezelve ,
welke men tot het
van eengeheel onder elkander, bijzonder
oogmerk ingerigt heeft, om den hengst bij
als een kunstwoord der schilders en Loonde merrie te laten.
kunstenaars. Figuurl., overeenstemming des
HARASSEREN, afmennen,afmatten.
wils, der neigingen, der gemoederen. Hai-HARCELEREN, fr., harceler, hier en daar aanvalmonieren, overeenstemmen, eens zijn, vreedlen • dan bier dan daar verontrusten. Harcezaam en eendragtig leven. H armonic praeleur, aanvaller, verontruster, lac Best.
stabilita, (in de Wolfiaansche wijsbegeerte)
HARD, beet in de schilderkonst, als iets te stork
de door God overal bepaalde overeenstemmin g aller geschapene wezens ander elkanuitgedrukt is, b. v. wanneer Licht en bruin
der. Harmonieus, harmonieux, fr., harmoDietgenoeg in en smelten, de omtrekken
nisch, overeenstemmend, welluidend.
nietgenoeg verdreven zijn, enz.
BARDS, fr., koen, stout. Hardiesse, koenheid,
HARMONOMETER, een werktuig, am de harmonidriestheid.
sche verhoudingen of te meten.
HARDWARE, is in En elan hetzelfde wat hij ors
HARMOS, de voeg ; bij de oude ontleedkundigen,
Neurenburger waren, en bij de Franschen
het tusschen de tanden zittendetandvleesch.
Quincaillerie beet.
HARMOSTEN, waren bij de Lacedemoniers, overHAREM, harim, eene afgezonderde plaats in de
heidspersonen, die gedeeltelijk te Sparta
aanzienlijke turksche huizen , welke niet
zelf,gedeeltelijk in andere, aan hare beerieder betreden ma a]
als zijnde geschikt ter
schappij onderworpene plaatsen de opperste
waning voor de vrouwen.
mat in handers hadden. Een Harmost in de
HAREMAI, inkomsten, welke bijzonder tot anderstall werd, even als de Romeinsche dictator,
bond van den Harem bestemd zijn, en in
slechts in buitengewone gevallen gekozen en
onderscheidene landen en steden van het
met eerie onbepaalde ma st bekleed •, maar de
Turksche rijk geheven worden.
Harmosten, die over eene andere plaats het
HAREM-CHAUR, in Perzie de eigenlijke benaming
bevel hadden,moesten can de Ephoren te
van den Harem.
Sparta van hun bestuur rekenschap geven.
HARIG, beet elk e delfstof, waarop zich hear of
HAR MOSYIVEN, overheidspersonen te Sparta, die
draadachtige vezels bevinden, als • : hang
over hetgedrag en de kleeding van het
zilver, koper, enz.
vrouwelijk geslacht het opzigt hadden, en
HARING VAN EENEN NACHT iS haring, welke slechts
voornamelijk bij de spelen, Jansen en vereenen nachtgelegen heeft zonder gezouten
maken, alwaar de meisjes, meestal naakt, in
te worden. Haring van twee nachten, welke,
tegenwoordigheid van manspersonen en ook
nit hoofde van de goede vangst, niet eerder
wel met dezen zelven in degymnastische
kangezouten worden, is derhalve zoo goed
spelen zich oefenden, tegenwoordig zijn
niet.
moesten, opdat er bij deze gevaarlijke proeHARK, een deel van denconductor eerier elekven van onthouding, niets onwelvoegelijks
triseermachine, welke degedaante eener
plaats zoude grijpen.
gewone hark heeft en uit koper vervaardigd HARO, eertijds in Normandije eene geldboete,
wordt. Deszelfspunter) zuigen de elektrieke
welke de opperregters bevoegd waren van
stof in en brengen ze Haar den conductor,
alien te vorderen,die zich, bij het vatten
waardoor dezegeladen wordt. Het wordt
van een' misdadiger, over Wien Haro geroeook zuiger genoemd.
A was, nalatig betoond hadden. Dit Ilaro
HARLEKEIN, arlekein, fr.,arlecchino, ital., grapbeteekent deels het roe en om hulp, deels
penmaker, hansworst. Harlekinade, kluchhet roe en van wraak over eenen misdadi ger.
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HARPAGOINEN, waren

bij de Ouden, haren aan
welke door middel van zekere
eene step g,
keterien met de mast of andere vooruitstekende deelen van het schip vereenigd waren,
en teen vijandelijke schepen geworpen
werden, om dezelve in dengrond te boren,
en ook wel te enterers.
HARPAX, eengierigaard, schrok.
HARPE, het korte zwaard van Mercurius.
HARPEGEMENT muz. eene zekere manier in
het spelen, waarbij de een akkoord uitmakende snaren Diet tegelijk aangeslagen of
gestreken, mar even als op eerie harp
getikt worden. Zie ook Arpeggio.
HARPENET M
eenekleine harp,
welke met
depunt in de hoogte gaat, maar voor het
overige in alles met eene harp overeenstem t.
HARPISTE, fr., een harpspeler, eene harpspeelster.
HARPOCRATES, een zoon van Osiris, door lsis,
na des vaders dood, ter wereld gebragt. Hi'
werd als degod der stilzwijgendheid
vereerd, en als een jorigeling afgebeeld, die
den vin er op zijnen mond houdt. Vol ens
anderen is Harpocrates een vergode Grieksche wijsgeer geweest, die het stilzwijgen
alseen onfeilbaar middel ter verkrijging
van metischelijLe gelukzaligheid aanbeval.
HARPOEN, eerie lange ijzeren werpspies met
weèrhaken, waarvan men zich bij de walvischvangst bedient. Harpoeneren, zoodanig
eene spies in het ligchaam van den walvisch
werpen • harpoenier, hij, die dit doet.
HARPIJEN, verdichte helsche roofvogels met
vrouwelijke aangezigten en schoone lane
haren • zij hadden nachtuilenvleugels, beerenooren en handen met verschrikkelijke
klaauwen. Men telde er drie : Aelo, Ocyeta en Celaeno.
P
HARPYS, een

bijnaam van Cupido, om te beteekenen dat de liefde het hart metgeweld tot
zich trekt • daar Harpys dezen zin heeft.
HARSELA, een Egyptisch gewigt your zijde,
hetwelk iets meer dan pond bedraagt.
een hoofdman of overste onder
HAR UM BASCHA,
de Pandoeren.
HARUSPEX, een Romeinsch priester, die nit de
ingewanden der geslagte dieren voorspellingen deed. Zie ook Aruspices.
HASAGA LE, eene lans of werpspies, bij verscheiden e onbeschaafde Afrikaansche volken in
gebruik.
HAS-BAGTSCHE ,
tuin in den
n afgezonderde
ee
omvang van het Serail des Turkschen
keizers.
HASCEN-BEBA, het hoofd der orde of de opziener
der turksche Derwischen of Dervisen.
HASEKI, Hasaki, eene anderelezing van Assaki.
HASMOUTBACK, ook hasnokback, de keuken des
Turkschen keizers.
HASNA, Hazna, schrijven sommigen voor Hafne
en Chasne; van waar Hasna Kravajasi, de
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onderschatmeester, en Hasna Quatib of
Kitab, de schrijver, die de registers der
schatkamer des Sultans houdt.
het oude Rome deplaats, waar
de openbare verkoopingen, sub hasta, dat
is, bij eene uitgestrekte piek of lans, gehouden werden.
HASTELER-A GAR, de opziener en het hoofd van
het ziekenhuis in het eerste hof van het
Serail te Konstantinopel..
RASTER, hetzelfde als Halster.
HATE, fr., haast. Avec, en hate, met haast.
HAT ELLETTES, stukjes vleesch, welke aan houten
stokes op den rooster gebraden worden, na
alvorens eene toebereiding van chalotten
boter, peper en zout enz. ontvangen te hebben.
HATEREAUX, leversneedjes, welke, met peper,
zout enpieterselie overstrooid, op den roostergebraden worden.
HATRASCH, een ligtingsbevel aan de Turksche
grensvolkeren in Kroatie en Bosnie, nit
kracht van hetwelk zij teen eenen bepaalden tijd op eene aangewezene plaais moesten
verschijnen of den keizer eene aanzienlijke
som gelds tot straf betalen.

RASTA MUM, in

Cati-Scherif, Chad-Scherif, HatScherif, eigenlijk heilig of edel schrift •; een

HATSCHERIF,

oniniddellijk van den Turkschen keizer
, eoor
komendn
d hem zelven onderteekend
bevel, dat onherroepelijk is.
HATSCHIER, een lijftrawant te paard, aan het
Leizerlijke hof te Weenen.
HA TT AG EN, een sabel, welken de Turken in hunnengordel dragen.
HAUDRLET T EN, eertijds zekere nonnen te Parijs,
die, naar RAU DRY, haren stichter, dezen naam
droegen.
HAUSSE, het houtje aan den strijkstok eener
viool.
HAUSSE COL, fr., een ringkraag der Officieren.
HAusTus, geneesk., een drankje, dat opeenmaal
moet ingenomen worden.
verheven, prachtig. Hautin,
HAUT, fr., ho verheven
trotsch, eergierig . Hautement , op eene
trotsche wijs, uit de hoogte. Hauteur,
hoogte, figuurl., een edele trots.Haute-lisse,
eene soort van kostbare en kunstvolle zijden
en wollen tapijten, waarop allerlei figuren
van menschen, dieren, landschappen, enz.
verwonderlijk schoOn voorgesteld zijn. Voorbeen werden deze tapijten, in Brussel, naar
de teekeningen van de beroemdste kunstevervaardigd. Zie Basse-lisse. Haut
naars
verheven van smaak. Haut-relictf,
gait,
zie relief.
HAUT BOIS D' AMOUR, onderscheidt zich van eene
gewone Hobo daarin, dat zij van onderen eene
toegedekte klep en in de zelve eene opening
van eenen vin er heeft.
ant die de hobo blaast.
Hurrsois T, een muzijk
HAVERIJ, avarie, fr., zie het woordenboek.
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ook Zaporoger - Kozakken g ed , waren een ruw en onbeschaafd yolk
poem
in de Ukraine in den uitersten hoek des
Dniepers, een to enhan cer der Amazonen •;
want gelijk deze geene mannen in hare staten duldden, zoo sloten de Haydamaken de
vrouwen van de hunne Alit, of haar aantal
was ten uiterste gering. Pit yolk bleef alzoo
minder in wezen door voortplanting dan door
den roof van 'one knapen uit Polen enz. ;
en werd eindelijk door den keizer van Rusland uitgeroeid of verjaagd.
HAZARD, hasard, fr., toeval, noodlot ; ook gevaar, waagstuk. Par hazard, door toeval,
toevalliger wijze. Hazarderen, wagen, het
daarop laten aankomen. Hazards el getukspel, waagspel.
HAZENOOG, eengebrekkig oog , welks havenste ooglid achterwaarts getrokken is, zoodat
het niet volkomen nedergedrukt ka n worden,
en bij gevolg, even als die der hazen, open
staat.
HAZNA-ODA, Chasna-Odasi, is in het paleis des
Turk Chen keizers de rentkamer, met het
daartoe behoorendepersoneel.
HAZODAR-BASCHI, de geheime opperkamerheer
van denTurkschen keizer, die over de Hazoof is,
hoogste
lamer of klasse
da, dat
de 4de
der Idschoglaus, of kamerpages, het opzigt
heeft.
H. Dun, die van de 24 klanksoorten der hedendaagsche muzijk, waarin de toonhals grondtoon derharde klankladderaangenomen is en
waarin de toonen f, c, g, d en a eenen halven toon of in fis, cis, gis, dis en ais veranderd moeten worden.
HEAUTONOMIE,de eigene wetgeving, yolgens welke
de oordeelskracht der ziel zich zelve wetten
voorschrijft. Het tegendeel is Heteronomie,
de vreemde wetgeving.
HEAUTONT1MORUMENOS, gr., een zelfpijniger ,
iemand, die zich zelven kwelt enpijnigt;
de titel van een blijspel van Terentius.
HLCOOMAS, de week. Hebdomatarius , de erne
die in zaken, wier verrigting volgens de rij,
wekelijks afwisselt, de week heeft.
HEBDORE, was bij de Grieken de 7de dag na de
geboorte van een kind, welke door de vrienden als een feestgevierd werd •; ook de 7de
dag van elke nieuwe maan, op welken de
jongelingen ter eere van Apollo to zamen
kwamen, lauriertakken ronddroegen en liederen zongen : dewijI deze gerekend werd
op zulk een' da y geboren to zijn.
d dochter van Juno,
1:IEtE, degodin der jeu
g,
welke zij,
zonder toedoen des mans, zou ter
wereldgebragt hebben.
HEBERTIST
een aanhanger van HEBERT, eerst
,
oppasser in eenen schouwburg to Parijs,
daarna in de Fransche omwenteling hoofd
eenerpartij, de ultra- revolutionnairen genoemd.
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HEBETUDE, fr.,

de domheid, botheid ,stompzinnig-

held.
hetgeen der hebreeuwsch e taal
eigen is. Hebraiseren, zich van zulk een
hebreeuwsch taaleigen bedienen.
HECATE, bij de Heidenen, eene godin, welke
met drie hoofden voorgesteld werd, om hare
driederlei waardigheid, in den hemel (Luna),
op de aarde (Diana), in de hel (Proserpina.)
Fi g. eene aartstooveres.
HECATOMU, hekatombe, gr., honderdoffer, het
g
rootste en plegtigste offer der oude Grie ken, waarbij op honderd altaren, honderd
ossen, of honderd stuks vee van dezelfde
soort, op eenmaal moesten geofferd worden.
H.ECATOMPHONIA, zekere feesten, op welke hecatomben geofferd werden •; ook een offer onder
de Messeniers.
11 ECTARE, hektare, eene vlaktemaat van honderd aren.
IlEcrux, hectica, lat., ectique, etique, fr.,
opdroogende koorts, uitterende ziek
te. Hectisch, teringachtig.
HEcToGr.AmmE, hektogramme, een gewigt van
honderdgrammen.
HECTOLITRE, hektolitre, eene inhoudsmaat van
honderd litres.
HECTOR, oudste zoon van Priamus en Hecuba, echtgenoot van Andromache, vader van
Astyanax en dapper legerhoofd der Trojanen,
door Achillesgedood.
HECUBA, gemalin van Priamus, na de verwoesting van Troje aan Ulysses ten deele gevallen, krabde zich, we ens familiesmarten,
de oogen uit en wend in eenen hoed veranderd.
ITEDat, de zetel •; van hier, het achterste. Pit
woord wordt ook som wiper' voor ontlasting
gebruikt.
HEDR1COSA, zulkegeneesmiddelen, welke tegen
ongemakken van het achterste gebruikt worden.
B EDYSMA, elk bestanddeel, waardooraan een
geneesmiddel een aangename geur gegeven
wordt.
HEFOFFER, bij de Joden eertijds elk offer, hetwelk opgeheven, aangeboden werd; bijzonder de eerstelingen der vruchten, welke op
zulk eene wijze geofferd werden.
HECTOMETRE, hektom,etre, eene lengtemaat van
honderd meters.
HEGIRA, arab., de vlugt, en wel Mohammeds
vlugt van Mekka naar Jatreb, naderhand
Medina genoemd, den 16 Julij 622, waarvan
de Turken hunne tijdrekening hebben aangevangen.
HEGUMENUS, bij de Grieken de superior van een

HEBRAISMUS,

monnikenklooster.

oorspronkelijk Hongaarsche krijgslieden in het Sawoltische.Tegenwoordig
dragen lien naam nog zekere op zijn Hongaarsch gekleede beilienden van groote hee-
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ren, waartoegewoonlijk lieden van buitenemeene grootte genomen worden.
g
,
welke Jezus
HEILIGE FAMILIE, eerie schilderij
in zijne kindschheid met zijne ouders voorrstaat
stelt. Somwijlen
ve men daardoor ook
eene voorstelling van Maria met hare moeder Anna.
HEILIGE GEEST-ORDE, eerie ridderorde in Frankrijk.
HEILIGE OLIE, bij de Katholijken, olie, welke op
witten donderdag, met vele plegtigheden
door eenen bisschop gewijd, en tot verscheidenegeestelijke verrigtingen, voornamelijk
tot het laatste oliesel,
gebruikt wordt.
HEIMDALLUR, de wachter des hemels, de 8ste
dergoden uit het Scandinavisch godengeslacht Asen. Zie dit woord.
HEIMWEE, zie heim in het woordenboek.
HEIMZEN, eene korenmaat op sommige plaatsen
in Duitschland, bijna een schepel groot.
HEITSCHE, eene korenmaat in Sleeswijk , omtrent een schepel groot.
HEITSCHEFFEL, eene vlaktemaat in Sleeswijk, op
sommige 144 op andere plaatsen 240 vierkante roeden groot.
HEK, op sommige schepen het platte achterdeel
derzelve.
HEKIM, hakim, de lijfarts des Turkschen keizers, anders hekim-Baschi-Effendi.
HEKSENPROCESSEN, de beruchte regtsgedingen
in de middeleeuwen teenvrouwen, die van
tooverij beschuldigd werden. Zij werden aan
eene heksenproef onderworpen, daarin bestaande, dat zij naakt, aan handers en voeten
gebonden, met den rug in het water gelegd
werden • en wanneer zij niet zonken, aan
tooverij schuldig verklaard, en veroordeeld
werden, om verbrand te worden.
HELAKIM, bij de Joden het 1080ste deel van een
uur, van welke kleine tijdmaat zij zich bij
astronomische waarnemingen bedienden.
HELCOLOGIA, leer van de zweren.
HELCOMA, Helcksis, Helcysma, noemden de
oude geneesheeren een gezwel van hethoornvlies.
HELCOS, een zweer, welke zich in de vleesachtie en weeke deelen openen wil.
HELDEN-BEDDEN, reuzenrbedden, in Nederland
Hunnebedden, de van steenen opgestapelde
heuvels, welke men hier en daar op het veld,
bijzonder bij ons in Drenthe, vindt, en
welke in oude tijden op het graf van gesneuvelde helden, opgeworpen werden, om hurl
daarop doodoffers te brengen. — Heiden- of
Heldinnen brief , zie Heroide. — Heidenboek, eene verzameling van geschiedenissen
van beroemde helden uit den ouden tijd,
wier schrijvers in de 13de eeuw leefden. —
Heldendicht, zie Epop6e. — Heldenopera,
noemt men tot onderscheid der godenopera
en komische opera, zulk eene, waarin de
handelendepersonen helden zijn. -- Heiden-
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werk, eene schilderij van veldslagen of verhevene voorwerpen, voornamelijk, wanneer
depersonen in levensgrootte of meer dan
levensgrootte afgebeeld zijn. — Heldentifd,
herasche eeuw, heel bij alle volkeren, en
wel bepaaldelijk bij de Grieken en Romeinen,
die eeuw, waarin de oude helden leefden en
bij wie sterkte des ligchaams en derzelver
nuttige aanwending nog de voornaamste en
bijna de eenigste deugd was.
HELENA, de dochter van Jupiter en Leda, welke
voor degrootste schoonheid van hare eeuw
Menelaus, werd
ehouden werd. Zijuwde
h
g
door Parisgeschaakt, en veroorzaakte daardoor den Trojaanschen oorlog, die met de
verwoesting dier stall eindigde.
HELENA ' S VUUR, St. Helmsvuur, St. Emsvuur,
St. Elmovuur. Zie St. Elmsvuur.
HELENUS, de zoon van Priamus en tweelingsbroeder van Cassandra, met het ' vermogen
der voorzegging begaafd. Hi' deed, na den
dood van Paris, te vergeefs aanzoek om Helens , en , over die weigering vergramd,
verried hi' Troje. Het bedrog met het houten
paard wordt hem geweten.
HELEPOLIS , een door Demetrius Poliorcetes
koning van Syrie, uitgevonden oorlogswerktuig der Ouden, van hetwelk zij zich bij het
bestormen der vestingen bedienden.
HELIACA, een van degrootste en gewigtigste
g
ere gtshoven te Athene, hetwelk onder den
blooten hemelgehouden werd en daarvan
deszelfs naam ontleende. De medeleden van
hetzelve, Heliasten genoemd, bestonden uit
een aantal van 500 tot 1500personen, en er
werden voor hetzelve alleen openbare en op
den staat betrekking hebbende zaken behandeld, ook beteekende dit woord de plaats,
waarop dit gerigt gehouden werd.
HELIADEN, (fabelk .) de zeven dochters van Helios,
of den zonnegod, wier tranen, om den dood
van haren broeder Phaetongeschreid, in
barnsteen veranderden.
HELICIT, de ijzersteen, eene versteening van
eene onbekende slak.
HELIKON, een beroemde berg in Phocis, aan
Apollo en de zanggodinnen toegewijd :
overdr., wordt de plaats, waar dichters ter
beoefening van de dichtkunst vergaderen,
helikon genoemd. Helikoniaden,helikoniden,
de bewoonsters van den helikon, de zanggodinnen.
HELIOCENTRISCR, datgene, wat op het middelA der zon betrekking heeft, of hetgene,
bij het aannemen van de zon als middelpunt,
plaats heeft.
HELIOMETER, een werktuig, hetwelk, aan eenen
verrekijker toegevoegd, dient, om de schijnbare middellijn der zon of der maan te
meten.
HELIOPT, een werktuig , om de
gte lento
der zee te
meten.
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eene gerieeskundige bewerking der HELLER-GEWIGT, het kleinste deel van het Duitsche markgewig,
oudegeneesheeren, waarbij zij den lijder,
t hetwelk 512 oncen, en
voornamelijk bij waterzucht, verlammingen
de once 64 Hellers doet.
enz., met het lijdende deel
,
aan de stralen HELLING, scheepsb., een eenigzins boven den
g
rondo
op een paalwerk van het water naar
der zon blootstelden.
HELIOSKOOP, eengeverwd, of met den damp
de landzijde toe liggend stuk hout, van zulk
eener lamp dof gemaakt glas, om, zonder de
eene lento dat
dat de kielen der schepen,
oogen te benadeelen, in de zon te zien.
welkegebouwd of hersteld moeten worden,
HELIOSTROPHON, Heliostrapeza, zonnetafel. Dezen
in derzelvergeheele lento daarop kunnen
liggen.
naamgaven de oude fabelachtige aardrijksbeschrijvers aan eene zekere plaats in Ethio- HELMINTHAGOG A, Helminthica , authelinentica,
pie, alwaar, volgens hun verhaal, dagelijks
wormafdrijvend middel. Helminthiasis, de
vele en menigerlei spijzen toebereid te vinwormziekte • de ziekte, welke van de ingeden waren, zonder dat iemand opgeven
wandswormen ontstaat. Helmintholithen
konde, hoe zij alwaar kwamen.
versteende wormhuisjes. Helminthologie ,
HELIOTROOP JAS IS een groene of blaauwachtige
de wormleer, beschrijving der wormers.
Helmintisch
'as is met bloedroode vlekken of strepen,
,
wormdrijvend. Helmintische
middelen, wormmiddelen, wormkruid. Helgewoonlijk Oostersche 'as is genoemd.
HELIOS, Helius, de zonnegod. Zie Apollo en
minthopyra, wormkoorts.
HELODES, zweetkoorts.
Phoebus.
HELIX, of Kalisto, eene nimf van Diana, door
HELOPYRA, moeraskoorts.
Jupiter bezwangerd, vervolgens door Juno HELOTEN, inwoners der oude stad Helos, die
in eenebeerin herschapen, en eindelijk door
(duizend jaren voor de geboorte van ChrisJupiter aan het firmament verplaatst, onder
tus) door de Spartanen tot krijgsgevangenen
debenaming van het zevengesternte.
en slavengemaakt werden.
HELOTICA
HELLANODICAE, A theensche ambtenaars, die
,
trekmiddelen.
zekergeld, hetwelk de aan de Atheners on- HELons, de haarziekte. In Polen zeergemeen.
Zie Plica.
derworpene Grieken tot godsdienstige gebruikengeven moesten, invorderden •; ook en HELOYDRIA, kleine harde en vurige zweren op
de huid.
voornamelijk de gevolmagtigden, dieuit alle
voorname steden van Griekenland naar de HELOYSTER, een haak der vroedkundigen, bijOlympische spelen gezonden werden, om
zonder om doode vruchten daarmede te
voorschijn te brengen.
daarbij als regters te zitten.
HEMERABAPTISTEN noemde men aanhangers
HELLAS, de oude naam van Griekenland. Belleeener sekte der Joden, welke dagelijks een
n
en, Grieken. Hellenismus, eene uit het,
g
grieksch ontleende, of naar hetzelve gevormodsdienstig afwasschen in acht names
de spreekwijs. Hellenisten, grieksche Joden,
dezeplegtigheid voor zeer gewigtig hielden.
of wider de Griekengeboren Joden. HelleVoor het overige koesterden zij de gevoeg
lens der Phariseers, maar ontkenden, met
nistisch , hebreeuwsch-rieksch.
de Sadduceers, de opstanding.
HELLE, zuster van Phrixus en dochter van Athamas en Nephale. Om den haat harer stief- HEMERALOPIE, gr., eene oogziekte , waardoor
men hi' nacht beter kan zien, dan bij (lag.
moeder te ontgaan, nam zij met Karen broeder de vlugt, en een ram met eene gouden HEMERODROMEN, uitgezette schildwachten bij de
Grieken, ter beveiliging van de steden •, ook
yacht droeg haar, op den wenk der goden,
over land en zee naar het afgelegene Coichis.
loopers,
postboden, reizende bodes
van
Maar alleen Phrixus kwam hier aan • want
wege hunne vlugheid in het loopen zeer beroemd waren.
de ongelukkige Helle viel in de zee, welke
van haar den naam van Hellespont (zee van HEMI, komt meerendeels alleen in zamenstellingen voor.
Helle) bekwam.
HEMI ANTIIROPIA, eene sterke krankzinnigheid,
HELLEBAA.RD, zie het woordenboek.
eigenlijk halve ontmensching.
HELLEBORISMUS, bij de oude geneesheeren, de
geneeswijze om krankzinnigen met sterke HEMICRANIE, Hemigraene, die soort van hoofdpijn, welke niet het geheele hoofd, maar
giften nieskruid te behandelen, nieswortelalleen eengedeelte of eenen kant van hetkuur.
geschiedenis of zaken , welke de
zelve inneemt, hetzij zich die van achteren,
HELLENICA
,
van voren of op zijde doe gevoelen.
Grieken betreffen.
HEMICYCLIUM, een zonnewijzer; in de gedaante
HELLER, Haeller, de kleinste Duitsche koperen
munt, naar de stad Hall in Zwaben, alwaar
van eenen halven cirkel • ook de boo gronzij het eerst geslagen werd, alzoo genoemd.
ding van een gewelf.
In oude tijden rekende men naar ponden HEnrcycLus, een halve cirkel • bijzonder een
oud sterrekundig werktuig van deze geHeller, wier waarde ongelijk en onbepaald
daante, hetwelk in bet midden een diopwas.
25
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terliniaal had en tot metingen aan den hemel
gebruikt werd.
g midden door
HEMICYLINDER, ee n in de lento
gedeelde cylinder.
HEMIDIAPENTE, was de naam der verminderde
uinte bijde Grieken.
q
HEMIOLION, een oorlogschip der Gricken, hetwelk van den achter-steven tot aan den
mast 2 rijen roeijers, en van dezen tot aan
den voorsteven slechts een had ; ook werd,
bij de Grieken Hemiolisch, die Rhythmus
genoetnd, welks verhouding 2 — 5 was.
HEMIOPIE, halfzigtigheid, ongemak der oogen,
waarbij de zieken een voorwerp niet geheel,
maar slechts een, nugrooter, dan kleiner,
gedeelte van hetzelve zien ; hetzij alleen
het midden, maar niet den omtrek, hetzij
dezen laatsten maar het middelpunt Diet,
alleen de boenste
of de onderste helft.
v
of
Somwijlen toont zich dit gebrek zoowel in
de nabijheid, als in de verte ; somwijlen
echter alleen in de nabijheid.
HEMIPLEXIE, gr., eerie beroerte, waarbij slechts
cene zijde van het ligchaam getroffen is.
Hemispheer , halfrond , de helft van den
hemel- of aardbol.
HEMISTYCHIUM, de helft van een vers.
IIEmmvi, in Zweden cene streek lands van de
kroon, aan een bijzonder persoon gegeven,
die daarvoor eenen nationalen infanterist
onderhouden moet. Volgens anderen dragen verscheidene soorten van landgoederen
dezen naam, en worden zulkegoederen
koninklijke- of kroon-hemmans genoemd,
van welke de kroon middellijk of onmiddeldrenten
bekomt, en vrije hemmans
lijk
gron
diegene, welke de renten aan bijzondere
personen opbrengen.
HEMUS, zoon van Bareas en Rhodope, die met
zijne geinalin in eenen berg veranderd werd;
de wijt zij zich de goddelijke eer van Jupiter
en Juno aangematigd hadden.
BENDECAGOON, hendekagoon, gr., een elfhoek.
Hendekasyllabum , een vers van elf lettergrepen.
11END1ADYS, uitdrukking eener zaak met twee
hde
ill enwoorden, waarvan het eene in
verse
plaats van den genitivus of ook van een bijord
staat.
voegelijk
naamwo
H ENDRIKSNOBEL, eene engelsche ouden munt ,
door Hendrik VIII, in plaats van den ouden
Rozenobel geslagen, ter waarde van 8 gul.
11EmL, Heniie, eenesoort van Fetiche der oude
We nden , uit eenen staf bestaande, waaraan van boven eene hand gemaakt was,
welke eenen ring hield.Dit afgodsbeeld werd
voor de deuren rondgedragen , en men
offerde aan hetzelve, ten einde zich van
zijne bescherming te verzekeren.
het gat in den achtersteven van een
,
IIENNEGAT
schip, waardoor de kop van het roer gaat.
Boven hetzelve is cen beteerd stuk zeildoek
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vastgemaakt, om het indringen van het
water te beletten.
HENRIADE, fr., een beroemd gedicht van Voltaire op koning Hendrik IV.
HEPAR ANTIMONII, spiesglanslever.
HEPATALGIA, pijn in de lever. Hepatica, geneesmiddelen, welke in leverziektengebruikt
worden. Hepatisatie, verandering der longen
in eene leverachtige massa. Hepatites, leverontsteking. Hepatocele, zulk eene breuk,
waarbij in de breukzak , een deel der lever
geyonden wordt. Hepatoeysticus, wat de
lever engalbfaas tevens betreft. Hepatolithiasas, ziekte van steenachtige concrementen in de lever. Hepatoncus, levergezwel.
Hepatophthoe , levertering. Hepatoscopie ,
de kunst, om uit de ingewanden, voornamelijk nit de lever, voorspellingen te doen.
HEPATITIS, leverontsteking. Hepatica, leverkruid. Hepatoskopie, waarzeggerij uit de
lever van een offerdier.
HEPHAESTUS, Grieksche naam van Vulcanus.
HEPIITHEMIMERIS, dichtk., van zeven heiften of
vierdehalf voet, waarin de snijding van het
vers op het derde lid volt.
HEPTAGOON, een zevenhoek. Heptameron, een
werk van zeven dagen; ook de titel eens boeks
der koningin van Navarre: Pheptameron de
la reine de Navarre. Heptateuchos, de zeven
eerste boeken van den bijbel.
HEPTANDRIA, klasse vanplanten met 7 stuifBraden.
HEPTAPHARMACUM, zulk eengeneesmiddel, hetwelk uit zevenderlei bestanddeelen is zamenesteld.
g
HERA, HERE, degrieksche naam van Juno, welke
de vrouw van het huis beteekent.
HERAKLIET, die om de dwaasheden der menschen schreide,gelijk Demokriet daarorn
lachte. Heraklitisch, donker, treurig.
HERALDICA., lat., wapenkunde.
HERAUT, een krijgsgezant • een bode of aankondiger van gewigtige gebeurtenissen. Ins elijks werd de voornaamste van de acht en
twin ti herauten in Frankrijk,die de wapenen
der edellieden moesten onderzoeken, wapenkoning genoemd. Ook zija er zoodanigen in
En eland.
Herbarium
HERBARIUM, lat.uidenboek.
, een kr
vivum, eeneverzameling van gedroogde
planten en kruiden, tusschen papier gelegd.
Herbariseren, kruiden zoeken. Herbarist,
kruidenzoeker.
HERCULANISCHE OUDHEDEN, de, uit de door den
Vesuvius weleer bedolven stad Herculanum,
bij Napels, sedert '1758 opgegraven oudheden.

de beroemdste onder de halve
Goden, een zoon van Jupiter en Alcmene,

HERCULES,

vooral bekend door zijne 12 voornaamste
Herculische werken
dadengewoonlijk
,
genoemd.

HERM.
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fr., erfelijk.
aangenomene of aanvaarde
nalatenschap.

HEREDITAIRE,

HEREDITAS ADITA,

HERES AB INTESTATO. Zie

alb intestato.

nimfen, welke de Here of Juno
tedienden, bijzonder in het bad.
HERIBANum, inoude ti' en eene som van 60
solidis of een dukaat, waarmede vrije leenmannen zich van de heerban vrijmaakten.
HERIDITARIUS, die eengoed niet als leen, maar
als een onbeperkt eigendom bezit.
HERISON, een met ijzeren pinnen voorziene
slagboom, welke op zulk eene wijze op
eenenpaal rust, dat men hem ronddraaijen
kan.
HERISSON, fr., een egel •; a la herisson, op de
wijze der egels (b. v. de haren als stekels
g
ekamd).
HERMAEA, een feest, dat door de jeugd ter eere
van Mercuriusgevierd werd.
HERMANDAD, woordelijk , broederschap • zoo
heeten in Spanje zekere politiebeambten,
welke ter bewaring der rust, maar voornamelijk ten dienste der inquisitie, gebruikt
worden.
HERMAPHRODIET, een zoon van Hermes of Mercurius en Aphrodite of Venus, die door de
nimfen op den berg Ida opgevoed werd. Na
zijn vijftiende jaar reisde hi' naar Carien en
baadde zich in eene bron,
welke door de
nimf Salmacis bewoond werd. Vergeefs had
zij hare liefde voor den schoonen jongeling
betuigd • en daar Hermaphrodiet haar wilde
ontvlugten, klemde zij hem in hare ermen,
en bad de Goden
dat zij
n
,
immer
van hem
mogt gescheiden worden. Deze wensch werd
op zulk eene wijze vervuld, dat zij met haren
geliefden tot ea lichaam zamenwies, hetwelk echter de beide schaamdeelen behield.
Volgens deze fabel,
geeft men den naam van
hermaphrodiet aan iemand, die man en
vrouw tegelijk schijnt te zijn.
HERMAPOLLON, dubbele figuur of beeld, die de
godheden Mercurius en Apollo voorstelt.
HERMARPOCRA.TES, een beeld, hetwelk Mercurius
en Harpocrates tegelijk voorstelt, en van de
g
ewone afbeeldingen des eersten slechts
daarin afwijkt, dat hi' met den vinger op
den mond afgebeeld wordt.
HERMATHENA, een beeld, hetwelk Mercurius en
Minerva tegelijk voorstelt.
HERMEMITHRA, eene zuil,aan Mercurius en
Mithra .of de zon tevensgewij,
d en van de
gewone Hermen alleen daarin onderscheiden, dat het hoofd, om de zon voor te
stellen, met stralen omgeven was.
HERNEN, beeldenuit eenen kunsteloozen, vierhoekigen steen bestaande, vvelke, ter eere
van Hermes of Mercurius, aan de we en
g
eplaatst werden •; ook half beelden, waarin
alleen het hoofd, de borst en somwijlen ook
het bovenstegedeelte des ligchaams tot aan
HERESIDEN,

HERO.

den middel bewerkt is, maar het benedenste
in een spits toeloopend vierhoekig blok
eindigt.
HERMENEUTICA, lat., hermeneutiek, de kunst van
uitleggen en verklaren, inzonderheid der
heilige schrift.
HERMERACLES, een beeld , hetwelk Mercurius en
Hercules te zamen voorstelt.
HERMEROTES
,
een beeld , hetwelk Mercurius en
Eros tevens voorstelt.
HERMES, de Grieksche naam van Mercurius,
hetwelk zooveel als tolk uitdrukt ; ook eene
soort van grafstede, welke de asch van een
inboorling bevatte.
HERMES TRISMEGISTUS, een wijsgeer, die OMstreeks 1400 jaren vOOr Christus geboorte
leefde, engezegd wordt de schrijfkunst, alle
Egyptische wijsheid en de kunst van goud
te maken uitgevonden te hebben. Men
schrijft hem eene ontzettende menigte boeken toe, volgens sommigen 365'23. De kunst
vangond te maken en de universeeltinctuur
le bereiden,
wordt naar hem hermetica of
hermetische unjsheid genoemd.
HERMETISCH, luchtdigt ; eene glazen buis bermetisch verzegelen,
of sluiten (wanneer de hats
toegesmolten wordt).
HERMIOIVE
,enelaus
dochter van Men Helena,
werd aan Pyrrhus tot vrouw gegeven,
ofschoon zij te voren aan Orestes toegezegd
was, die, door deze onwelvoegelijkheid vergramd, Pyrrhus zelven in den tempel van
Apollo aanviel.
HERMITAGE, heremitage, ermitage, fr., de cel of
hut van eenen kluizenaar, heremiet.
HERNIA, lat., eene breuk. Herniotomie, het
breuksnijden.
HERNHUTTERS, de gewone naam van de Christelike broedergemeente of Evangelische broedergemeente ; anders ook Boheemsche of
Moravische broedersgenoemd.
Ihamosus, Hernicus, die eene break heeft.
HERO, priesteres van Venus, door Leander zoo
feeder bemind, dat hi' over den Hellespont
naar haar toe zwom, en op zulk eenen togt
het leven verloor.
HERODIANUS, een bekende Grieksche geschiedschrijver, die gezegd wordt te Rome, omstreeks het jaar '233 na Christus geboorte,
geleefd te hebben.
HERODOTUS, de oudste Griekschegeschiedschrijver, die 484 jaren vOOr Christus leefde, en
wiensgeschiedenis in 9, naar de Muzen
genoemde, boeken tot op ons gekomen is.
HEROIDEN, hiroides, lat., heldenbrieven ; Bichterlijke brieven van beroemde personen nit
de heldeneeuw, (der Grieken en Romeinen)
inzonderheid de heroiden van Ovidius. Heroique, fr., heldhaftigs.
IIEROLDSFIGUREN, de figuren en teekenen, welke
geene in de natuur of kunst werkelijk voorhanden zijnde din gedvoorstellen, zoo als de
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onderscheidene soorten van balker], kruisen,
glen
F
HERONSBAL, een holle bal met eerie naauwepijp,
waaruit men het water, door blazen, kan
doen springer). Hi' wordt naar den uitvinder, Heron van Alexandrie, aldus genoemd,
gelijk mede de Heronsfontein, eene uit twee
boven elkander staande vazen zamengestelde
springfontein, waarbij het reeds uitgesprongene water door eene pijp in de benedenste
vaas afloopt, en door eerie tweede pijp weder
in de bovenstegedreven wordt.
linos, Hero, eigenlijk een godenzoon of halve
God, dat is een, die van eenen God en eene
sterveling of van eene Godin en eenen sterfelijken voortgesproten is • in den algemeenen zin een held vangemeene menschelijke
afkomst. Heroine, heldin.
HEROSTRATUS, een nietswaardige man te Epheze,
die den tens van Diana in brand stale, om
eenen onsterfelijken naam te erlangen. Hi'
werd verbrand, en om zijn oogmerk te verijdelen, verbood men, zijnen naam te noemen. Zijne navolgers in dergelijke dwaze
ondernemingen worden herostraten genoemd,
HERPES, vlecht, eerie huidkwaal, .welke zich zeer
verspreidt. — Herpeticus, vlechten veroorzakende, daarvan voortkomende, daarmede
behebt. — Herpeton, herpetische, zweer.
Herpes exedens, eigenlijk, in het algemeen,
al wat kruipt, een kruipend dier, slang, enz.
HERPETOLOGIE, gr., natuurlijke geschiedenis der
kruipende dieren.
HERSE SARRA.ZIN, een met ijzeren spitsen beslagen traliewerk, aan ijzeren kettingen en een
rad hangende, en tot sluiting der poorten
dienende.
HERSILIA, de dochter van den Sabijnschen
koning Tatius welke door Romulus bij den
Sabijnschen maagdenroof voor zich behouden werd, en naderhand vredestichtster tusschen de beide volken werd.
HERTHA, eenegodin der oude Noordsche volken, de aarde.
HESIAEA, een feest, hetwelk de Grieken ter eere
vanVesta vierden, en waarop zij haar van
verscheidene taken de eerstelingen offerden.
HESPERIDEN, Brie dochters van Hesperus, Aegle,
Arethusa en Hesperthusa genoemd, welke
in Afrika, aan den voet van den berg Atlas,
in eenen aangenamen turn woonden, waaringouden appelen groeiden. Deze werden
door eenen ontzaggelijken draak, Ladon,
bewaakt, diem Hercules doodde, toen hi'
Euristheus eenige van die appelen brengen
moest.
HESPERUS, de avondster • ook Venus zij beet
avond- of morgenster , naar mate zij des
avonds, of des morgens,
boven den horizont
staat.
IlEsTrA, de Grieksche naam van Vesta.
HESYCHISTEN, dat is, rustenden, stillen, was de

HEXA.

naafi) eenerpartij onder de monniken op den
berg Athos; die zich in de 14de eeuw door
hunne dweeperijen onderscheidde. Zij hielden den navel voor den zetel der zielskrachten, en gevolgelijk ook voor het aanschouwingsvermogen.
HESYCHIA , de verpersoonlijkte rust, eene dochter der Hore Dice, aan welke zoowel de rust
en hetgeluk der steden als der gemoederen
toegeschreven werd.
HETEREN, wel opgevoede meisjes, bij de Grieken, welke de kunst van te behagen reeds
zeer jong leerden en oefenden. Heterien,
geheime vertrouwde zamenkomsten, of gezelschappen.
HETEROCRANIE, eene soort van hoofdpijn , die
zich slechts aan eenige zijden van het hoofd
voordoet.
HETERODOX, onregtzinnig, van de kerkelijke
leer afwijkende. Heterodoxie, onregtzin nigheid, afwijking van de leer der kerk.
HETEROGEEN, ongelijksoortig,
van onderscheiden
aard, hetwelk zich niet met elkander laat
vereenigen
bij voorbeeld olie en water.
,
Heterogeniteit, ongelijkaardigheid.
HETEROGRAAPHhi', die van de gewone wijze
van schrijven afgaat. Beter is neograaph ,
de nieuwschrijver.
HETEROKLITISCH, niet regelmatig, het een van
dengewonen reel afwijkt, ook onecht.
Heteroklitische adel, aan wiens echtheid
zeergetwijfeld wordt.
wil ergens anders
HETERONOMIE
wanneer
dan in de deugdelijkheid der leerbegrippen,
eene eigene algemeene wet zoekt. Zie Heautonomie.

wanneer een jong mensch oud,
of een oud mensch jongschijnt, ook het onregelrnatig slaan van den pols.
HETEROSCII , eenschaduwigen, de bewoners der
gematigde luchtstreken , welke hunne schaduw des middags naar denzelfden kant hebben. Bij ons is dit de Noordzijde, bij de zuidelijke gematigde, de Zuidzijde.
HETEROZOTERE, de zucht of de poging,om gevoelens , welke van degewone afwijken , uit te
vinden en voor te stellen.
HETMAN, in Polen, de kroonveldheer, en bij
de Kozakken, de commanderendegeneraal.
HEURISTICA, de kunst van uit te vinden, uitvindingskunst.
HEXACORD (muz.), eene sexte.
HEXAGOON, een zeshoek.
HEXAMERON, benarning of titel der boeken,
welke over de zesdaagsche schepping geschreven zijn.
HEXAMETER, een vers van dertien lettergrepen,
waarvan het laatste woord slepend is.
HEXAGYNIEN, zesvrouwig, planten met zes vrouwtjes
f o stuifwegen.
HEXAIVDRIEN, zesmannige planten, wier bloesems
zes stuifdraden hebben.

HETERORYTHMUS,

HIER.
HEXANGULAIR,
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zeshoekig.

HEXAPHORUM
,
bij de Romeinen

eerie soort van
draagstoel, welke door zes menschen gedragen werd, en slechts aan voorname lieden toekwam.
HEXAPLA, de bijbel in zes talen, zoo alsOrigines
lien zamengesteld heeft.
HEXASTICHUM, een zesregelig gedicht.
HEXEDRON, eene figuur van zes gelijke zijden,
als een dobbelsteen.
HEXIS, het bevinden; ook de blijvende toestand
des ligchaams.
HHARIB eene soort van Turk the priesters, die in
de rnoskeen op eene verhevene plaats eenige
kapittelen uit den Koran lezen.
HIATUS, al tegerekte toon in de uitspraak ; ook
de uitspraak van twee op elkander volgende
klinkletters, welke niet in eenen toon uitgesproken worden • alsmede het gebrek in tooneelspelen , dat twee of meer tooneelen niet
behoorlijk met elkander verbonden zijn;
eindelijk eene gaping in het geheel.
HIBRIDE, lat., hibridus, bastaardsoort, in dieren
ofplanten, van twee geslachten afstammende. Vox hibrida, een woord uit twee
verschillende talen zamengesteld als monoculus, van hetgr. ft mg. , en het lat. oculus
interestrekening,
en andere.
HIDALGOS, gemeene edellieden, in Spanje, welke
men in Portugal Fidalgos noemt.
HIDE, eng., eene lengtemaat in En eland welke
zooveel land beteekent, als men dagelijks met
eenenploeg bewerken kan.
HIDROA
zweetbladertjes , hitteblaren , zekere
huiduitslag, welke in de oppervlakte der huff
zit , eenen roodachtigen omvang heeft, en
met blaasjes eindigt. Hr ontstaat bij beet weder, en bij sterk zweeten na sterke bewegingen.
HIDROCRITICA geneeskundige oordeelvellingen,
welke uit degesteldheid van het zweet _opgemaakt worden.
HIDROS, het door zomerhitte veroorzaakte zweet,
Hidrosis, het zweeten. _Hidrotica, hidorifica,
hidropoetica, zweetmiddelen.
HIDROTISCH, zweetdrijvend.
HIERACOBOSCUES, Egyptische priesters, belast met
het voederen der heilige sperwers.
HIERARCH, kerkvoogd • hierarchie, de gezamenlijkegeestelijke stand der Roomschkatholijke
kerk, als de Paus, de Kardinalen, enz.zamengenomen; de priesterheerschappij.
Egyptische priesters, belast
HIEROCRAMMATEN
met het vervardigen der Hieroglyphen.
HIEROCRATIE, hierokratie, priesterregering.
HIERODRAMA, noemden de Franschen eene in de
Lyde des arts gehouden viering van den
dood van Lavoisier, vv-aarbij eene redevoering uitgesproken en eene bijzonder gecomponeerde muzijk uitgevoerd werd.
•
HIERODULEN tempeldienaars bij de oude Grieken.

HIMP.

HIEROGLYPHEN, ietsgeheims

beduidende zinnebeelden • schriften in beelden vervat. Hieroglyphica, beeldspraak, beeldschrift.
glyphisch , beeldsprakelijk , door beelden
uitgedrukt.
HIEROGRAMMEN, schrift der oude Egyptenaren,
uit zoogenoemde heilige karakters bestaande,
waarvan alleen depriesters zich bedienden.
HIEROLOGIE, verhandeling over geestelijke zaken;
ook depriesterlijke inzegening van het
huwelijk.
HIEROMANTIE, voorspelling uit heilige of gewijde
zaken.
HIEROMNEMONEN personen in Athene, die alles,
wat in bet geregtshof der Amphictyonen
voorviel opschreven; ook in de Grieksche
kerkzekere geestelijken , die vicarissen en
ceremoniemeesters der bisschoppen waren.
HIERONIMITEN
ordeslieden van verscheidene
klassen of congregatien • ook Ileremiten van
den Heiligen Hieronymus genoemd, en voornamelijk in Spanje, Italie en Tyrol verspreid.
HIEROPHYLAX, in de oudere Grieksche kerk eene
soort van kosters.
HIER RANT verzorger van godsdienstige gebruiken • abt van een klooster; geestelijke
ceremoniemeester • ook de opperpriester van
degodin Ceres.
HIEROPIE, het heilige vuur.
HIEROSCOPIE voorspelling nit de beschouwing
van hetgene onder het offerers voorviel, en
uit de vlugt der vogelen.
HIEROTECA, bewaarplaats van het heilige • de
monstrans, waarin degewijde hostie ligt
(in de Roomschkatholijke kerk).
HIGHWAYMAN, een straatroover, in En eland.
HILARIA een feest , hetwelk den 25sten Maart
te Rome ter eere van Cybele gevierd werd.
Bij de daarbij gebruikelijke processie droeg
ieder het kostbaarste, dat hi' in zijn huffs
had, voor het beeld der godin heen • ook
was hetgeoorloofd, om zich daarbij te verkleeden , en zelfs de ambtskleedingen der
magistraatspersonen als masker te gebruiken.
HILDEBRANDISMUS, de hoogste graad van geestelijke overheersching, zoo als Hildebrand,
Paus Gregorius VII, in de elfde eeuw, uitoefende.
HILLEBILLE , het instrument , waarmede de kolenbranders elkander het teeken van zamenkomst geven. Het bestaat in eene kleine galg,
waarin eene dunneplank hangt , waartegen
met eenen houten hamergeslagen wordt.
Hno een uitroep , waarmede de valkeniers
den valk weder tot zich lokken • terwijl zij
tevens eenen bal, waaraan twee duivenvleugels vastgemaakt zijn, in de hoogte werpen.
HILT, de kruk van eenen kloet.
HIMANTOMA, himantosis, het verlengen van den
top (himas„ het to 'e , eigenlijk een riem
een fonteintouw, dat men neerlaat).
eene
eene in Nedersaksen gebruiHIMPTEN, Him
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kelijke korenmaat,
welke omstreeks met het
vierde deel van een schepel overeenkomt.
HIN, eene Joodsche wijnmaat, welke door sommien op drie, door anderen op zes Nederlandsche kannengeschat wordt.
HINC, lat., van hier • hinc illae lacrymae, dat
is de oorzaak der droefheid, daar lit het
ongeluk. Hinc inde, heen en weder, hier en
daar.
HINY Dus eenoorspronkelijk inwoner in Oostindie.
HIOBADE, eene epopee van Hiob. Hiobsbode,
een hoogstonaangename bode, zoo als die
waren, welke Hiob van de hem overgekomen
ongelukken berigt bra ten,
HIPPAGRETEN, waren in Sparta drie officieren
die door de Ephoren gekozen werden , en
waarvan ieder over 100 uitgelezene soldaten
het bevel voerde, welke, ofschoon juist niet
tepaard dienende , echter den naam van
Equites of ridders voerden.
HIPPARCR, gr., een paardentemmer; stalmeester.
HIPPARITEN karate!' , die eene rot- of kegelvormige gedaante en eene gestreepte oppervlakte hebben, en zoo op en in elkander
groeijen, als of er bekers in elkandergezetzijn.
HipmA, een bijnaam, dies men Minerva geeft,
als zij te paard zit , of met een paard afgebeeld wordt.
HIPPIADEN, standbeelden van vrouwelijke personen, die tepaard zitten.
HIPPIATER eenpaardenarts, paardendoctor
veearts. Hippiatriek , de paardenartsenijkunst, veeartsenijkunst.
HIPPOCENTAURUS, lat., hippocentaure, fr., een
verdicht monster, halfpaard en half mensch.
HIPPOCRAS, ha okras op kaneel en sucker
getrokken en gefiltreerde wijn, roode en
rijnsche kaneelwijn, naar Hippocrates, deszelfs uitvinder,
dus genoemd.
HIPPOCRATES, een beroemde arts. Hippocratiseren, (schertsenderwijze) voor arts spelen,
docteren. Een hippocratisch gezigt (facies
hippocratica), het gezigt, het voorkomen van
eenen stervenden, wanneer namelijk de neusgaten spitstoegetrokken •; de oogen hol en
ingezonken, de ooren koud zijn, de huid van
het voorhoofd hard en strak, en de gelaatskleur bleek is.
HIPPOCRENE, fr., hippocreen, eene bron op of
bij den berg Helikon, welke van den hoefslag
desgevleugelden paards , Pegasus, zou antsprongen zijn; de bron der zanggodinnen.
HIPPODAMIA dochter van Oenomaus , die haar
zoodanig beminde, dat hi' haar slechts aan
hemgeven wilde, die haar in het loo en
overwon. Pelops bekwam haar tot vrouw,,
waarop Oenomaus zich uit wanhoop doodle.
HIPPODROMUS, een tot het paardenrennen ingegerigte plaats. Zie ook Gymnasium.
HIPPOGRYPH, een fabelachtig gedrocht, hetwelk
halfpaard en half grijpvogel was.

HOBO.

HIPPOLYTUS, zoon

van Theseus en Antiope.
was het werkzaamste bestanddeel
van de liefdedranken der Grieken en Romeinen, en hestond, zoo als men meent, uit het
schuim van het teelvocht derpaarden.
HIPPOMENES, een Grieksche prins, zoo kuisch,
dat hi' zich in de bosschen en gebergten
verborg, om geene vrouwen te zien.
HIPPONA, de godin der paarden, welke in oude
tijden,
door de stalknechts vereerd werd.
een Grieksch dichter, die zoo Scher p
HI PONY
en die ander
hekelend schreef, dat sommig,
zijne roskam kwamen,
zich van het leven
beroofden.
HIPPOPODEN, een yolk aan den Cadmischen zeeboezem.
HIPPOPOTAMUS, zeepaard, nijIpaard.
HIPPOS, eene onwillekeurige krampachtige bewe in der oogleden, waarbij zij zich met
de snelste afwisseling nu openen, dan sluiten,
van we ongemak gewoonlijk het bovenste
ooglid aangedaan wordt.
HIPPOTHOROS, eene melodic, waarvan de Grieken
zich , bij het bespringen der paarden
bedienden.
HISTIODROMIE, de kunst, om een schip, in zijn'
loop, te wenden en te regeren; de zeilkunst.
HISTORIE, histoire, fr. historia, lat. ; geschiedenis. Histoire scandateuse, schandelijke kronijk. Historicus, lat., geschiedeniskundige •;
historieschrijver. Historisch, dat tot de
geschiedenis behoort.
HISTORIEREN, in de schilderk., alles, wat tot
eene geschiedenis behoort, naauwkeurig in
acht nemen.
111ST ORISCH, heel een schilderij in eenen ruimen zin, wanneer handelende personen den
inhoud daarvan uitmaken ; in eenen bepaalden zit), wanneer deze personen uit de werkelijke geschiedenis genomen zijn.
HISTRIONEN, kornedianten, bij de oude Grieken
en Romeinen, die door dans en gebaren datgeen uitdrukten, hetwelk een ander sprak •;
ookpotsenmakers •; goochelaars.
H moL is eene van ooze 24 toonsoorten, waarin de
toonen f en c in fis en cis verhoogd moeten
warden, opdat zij met de natuur der zachte
toonsoort zouden overeenstemmen.
HOBBESIANEN, aanhangers van Hobbes, een'
engelschen wijsgeer, welke in 1588 geborea
werd en in 1679 stierf. In zijne werken bijzonder in zijnen Leviathan, toont hi' een
ijverig voorstander eerier onbepaalde monarchij te zijn. Ook vaart hi' tegen de geestelijken hevig uit, welke hi' als de veroorzakers
van alle onrust en verwarring in monarchale
HIPPOMINES,

stater beschouwt, waardoor hi' zich als een'

godloochenaar heeft verdacht geinaakt.
te paard, op de Engelsche
kusten, die van hetgene, wat op zee voorvalt, allerspoedigst berigt doer moeten.
HODOMETER, een wegmeter, tredteller.

HOBLERS, soldaten
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kansel betrekking heeft. Homilie, eene korte
Hon,eene Nederlandsche maat voor steenkokerkelijke redevoering.
len, 32 maten bevattende.
HOMILETISCHE ARGUMENTEN, noemt men ijdel
HOEKSCH en KABELJAAUWSCII, twee zeer verdergezwets, hetwelk tot het beweren en verfelijke partijschappen in Holland, ontstaan
dedigen van ongegronde gevoelens te berde
omtrent het jaar 1350, wanneer Margaretha,
g
ravin van Holland, met haren zoon, Willem
gebragt wordt, en geene bewijzen maar Touden vijfden, over de besturing van het land
ter declamatien engeschrecuw bevat. Homiletische deugden noemt Aristoteles die, waarin twistgeraakte. De Kabeljaauwschen hielvan men zich in den om g an g met anderen ,
,
den het met den zoon en
voerden dezen
naam, om aan te duiden, dat zij hunne
zoowel ingesprekken als in zaken bedienen
tegenstanders zoo gemakkelijk zouden vermoet, en noemt er drie op, als : waarschijnmeesteren, als de kabeljaauw de kleine vislijkheid, vriendelijkheid en welgemanterdheid.
schen verslindt. De Hoekschen kozen de
artij van de moeder, en namen dezen naam Hommumum, een boek, hetwelk de Homilien
P
aan, omdat de kabeljaauwen met hoeken
der Kerkvaders, welke bij de dienst gelezen
worden, bevat.
g
evangen worden. Deze landverdervende
woede duurde otntrent honderd en veer- Homiosts, de toebereiding van het voedingsap
ti g jaren, namelijk van 1350 tot 1492.
doorgeneeesmiddelen, waardoor het beHOERRAH, hurrah, hussah, eng., hoezee, een
kwaamgemaakt words, om zekere bepaalde
deelen te versterken.
vreugdegeroep zoo van het scheepsvolk, als
de soldaten, in dienst van onderscheidene HOMME D ' AFFAIRES, fr., een zaakbezorger, zaakwaarnemer. Homme de fortune, mensch van
mogendheden. h urrah is ook bij de Russen
geringe afkomst. Minnie d'esprit, man van
gebruikelijk.
geest en verstand. Homme de lettres, man
HOGSHEAD, eerie Engelsche mat voor natte
van letteren,geleerde. Homme de qualitO,
waren, 65gallons wijnrnaat bevattende.
man van aanzien. Homo trium literarum,
HOKUS POKUS, goochelarij, oogenverblinding.
lat., een man van drie letteren (fur, lat.)
Hum, HULDA, de godin der jagt, Diana, bij de
een diet. Homme de tour, een hoveling.
oude Duitschers.
homme d'Op6e, een krijgsman. Homme de
HotocAusTum, het brandoffer bij de Grieken en
metier , een handwerksman. Homme de
Romeinen, hetwelkgeheel verbrand werd ;
robe, een man van den tabbaard.
ook een offer in het algemeen.
HOMMINGI- Of AMAMEI- of HAMMANGI-BASCHI, de
HOLOGRAPHUM, een testament, door den testateur
opperbadmeester aan het Turksche hof.
geheel met zijri eigene hand geschreven.
HOMOEOPROPHERON, wane eer vele woord en achHOLOMETER, een werktuig voor het veldmeten,
hetwelk tot alle soorten van metingen
ter elkander met dezelfde letters be inner
HOMOEOPTOTON, bij de Grieken eerie generale
g
ebruikt kan worden.
HOLOTHURIEN, eerie soort van zoOphyten of dierpause, welke Diet bij het sluiten van eenen
toongemaakt werd ; ter T " daarentegen
planten •; ongevormde ligchamen, die aan
Homoeopteleuton eene generale pause was,
het strand onder het schuim der zeegevonwelke op eene toonsluiting volgde.
den worden, gewoonlijk lang, rond, week
HOMOGEEN, van hetzelfdegeslacht, gelijkaardig;
en met een row vel overtrokken zijn.
uit deelen van gelijken aard bestaande.
HOMAGIUM, lat., huldiging • ook leenpligt, desgelijks de voetval, welke de geestelijkheid HOMOIbPATHIE, gelijksoortig lijden. Men weet,
voor den Paus doet, am hem te erkennen.
dat Hahneman voorgesteld heeft, om ziekten
naar homoiopathische grondstellingen te
HOMBRE , l'hombre, fr. , lomber, spaansch
genezen. De homoiopatholoog, stellende, dat
mensch ; ook cen bekend kaartspel. ZieLomin hetzelfde ligchaamgeene twee ziekten
beren, lomberspelen.
Hommt, chomer, goner, cor, de grootste Joodtegelijk kunnen bestaan, kiest, ter genezing
eerier ziekte, zulk eengeneesmiddel, welks
sche maat, zoowel voor natte als drooge
waren, bijna 4 schepels groot.
werking, in den gegonden staat, verschijnselen te weeg brengt, die overeenkomen met
HOMEROCENTO, een uit verzen van Homerus
de verschijnselen der plaatshebbendeziekte.
zamengelapt gedicht.
HOMOLOOG, gelijkluidend, overeenstemmend.
HOMEROMASTIX,. een beul of hevige berisper van
Homologatie , toestemming, goedkeuring.
Homerus, en in eenen ruimen zin over het
Homologeren, goedkeuren. Homologumena,
algemeen elke hevige en ontijdige berisper.
HomEaus, Elam des oudsten grickschen dickschriften, die voor echt erkend zijn. Homorsymie, gelijknamigheid, wan neer een woord
ters. Interdum bonus dormitat Homerus,
tweederlei beteekenis heeft.
ook Homerus heeftgeslapen : feilen is menHOMOPE1AGIE, het eten van raauw vleesch;• ook
schelijk.
HOMICIDIUM, lat., doodslag, moord.
degewoonte van raauw vleesch te eten.
HOMOPHONIE, overeenstemming van verscheiHOMILETICA, horniletiek, predikkunde. Homiledene stemmen,
gelijkluidendheid.
tisch, hetgeen op het prediken en op den

HOOG.
HOMOTONISCH, gelijktooning
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• ook aanhoudend,
langdurend.
Homousios, gelijk van wezen.
HONDERD , eertijds een Ho llandsche maat voor
ethzeezout 404 maten
drooge waren, bij
houdende.
HONDSDAGEN, (dies caniculares, lat.) noemt men
den tijd,
gedurende welken de hondstar
sinus t o tegelijk met de zon opkomt (van 24
Julij tot 25 Aug.)
HONET, honnéte, fr., honeste, honestus, lat.,
eerbaar, redelijk, bescheiden, wellevend.
Honnete homme, een braaf, wellevend man.
HONGER, door de Heidenen tot eene allegorische
odheid verheven, had een beeld in den
g
tempel van Minerva te Lacedemon.
Horn >7 X, fr., beschaamd, schaamachtig.
HONY, of honni, hetzelfde als hoon , trots.Honni.
soit, qui ma y pense, hem zij trots geboden,
die hiervan kwaad denkt! het bekende devies
der orde van den blaauwen kouseband. Eduand III, koning van En eland (1350), stichtte
deze orde, en wel bij gelegenheid, dat de graYin van Salisbury, onder het dansen, eenen
barer kousebanden verloor. De koning raapte
dien op, met de woorden : honi soit, qui mal
y pense I en stelde, tot een zi p s elfin op
dezegebeurtenis, voor vier en twintig Ridders, de orde van den kouseband in, zijnde
een hemelsblaauwe, met goud gestikte knieband, waarop de boven genoemde woorden
geborduurd zijn, om de linkerknie gedragen.
HONNEUR, fr., honor, lat., de eer. Point d'honneur, het punt van eer , place d'honneur, de
aanzienlijkste plaats •, de honneurs van het,
huis, ook de honneurs van de tafel waarnemen, daarbij voor aloes zorgen, de gasten
bedienen. In het kaartspel dragen de hoogste troeven den naam van honneurs, waarvoor men ook eeretroevenzoukunnen bezigen.
onor dilettera, ital., eer der uitstelling
H
eons wissels, wanneer een ander den wissel,
ter eer van den uitsteller, aanneemt. Honores mutantmores, lat., andere stand, andere
zeden. Honoris causa, lat., par honneur,
fr., om de eer, eershalve. Honorabel, honorable, fr., hetgeen eer aandoet, lofwaardig.
Honorarius, lat., honoraire, fr., die slechts
den titel zonderbezolding heeft. Honorarium,
lat., eereloon, of betaling voor zoodanige
et
werkzaamheden, waarvan men den prijs
ni
wel be ales kan. Honoreren, eer bewijzen :
eenen wissel aannemen.
HONOR, lat., eer, room •, eene persoonlijk voorgestelde godheid bij de Romeinen, die te
Rome eenen tempel had, welke men tevens
aan de deugd wilde toewijden; doch daar
de Priesters hierin niet bewilligden, bouwde
men voor de deugd eenen afzonderlijken tempel, en rigtte dien zoodanig in, dat men uit
denzelven in den tempel des rooms ging.
HOOGHEID, de t i el van alle koninklijke prinsen

HORI.

enprinsessen, en in Turkije van den Grootvizier en somwijlen ook van den Sultan.
Afstammelingen van een keizerlijk Huis dmgen den titel van KeizerlzjIce ffoogheid.
HOOKA, eene in Oostindie gebruikelijke tabakspijp, waarvan het roer zeer lang is, en door
een met rozen- of ander welriekend water
gevuld glas gaat, om den rook of to koelen,
en denzelven eenen aangenamen geur te
geven.
ambulant,
HOPITAL, fr., zie hospitaal. Ho p
veldlazaret.
HOPLOMACHEN, bij de Grieken in het algemeen
allerlei zwaardvechters ofgladiatoren •, bij
de Romeinen in het bijzonder zulke, welke
in eene zware wapenrusting streden.
HOPLOMOCHLION, elk heelkundi werktuig, hetwelk op het gansche ligchaam aangewend
kan worden.
HORA, lat., uur • ook de godin der jeugd, bij
de oude Romeinen. Hora ruit, de tijd spelt
heen. Horae canonicae, bij de Katholijken,
in kerken en kloosters, degewone bid- en
zingstonden.
HORCUS, eenegodheid der Grieken en Romeinen • de verpersoonlijkte eed, een zoon van
den nacht.
HORDA, of ORTA, bij de Turken, eene afdeelding
voetvolk, inzonderheid Janitsaren.
HORDE, een zwervend herderleger.
HORDES, rondzwervende volken. In eene bepaalder beteekenis de woonplaats der Tartaren
aan de Wolga, welke uit 50 tot 60 tenten
bestaan • ook een vlecht- of rijswerk, waarvan men zich bedient, om bij het bestormen
van schansen, ongehinderd over de wolfskuilen to komen, ook om de soldaten in
eenen drassigen grond droog to stellen, enz.
HOREBITEN, Orebiten, eene aanvankelijk bijzondere sekte der Hussiten, die hunnen
naam van den berg Lodez in Bohemen,
dien zij Horeb noemden, ontleenden.
HOREN, degodinnen der jaargetijden, dochters
van Jupiter en Themis, dienaressen van
Juno, geleidsters van Apollo en de gratien
engewoonlijk als luchtig opgeschorte, dansende maagden voorgesteld wordende. Zij
waren ookgodinnen der bevalligheid en der
schoonheid en zinnebeelden van orde in de
zedelijke wereld, om welke reden men haar
de namen Irene (vrede), Dice (geregtigheid)
en Euronia (gehechtheid aan de wetten)
gaf. Later had men ook zekere lentehoren,
Erinen, zomerhoren, Xanthen, herfsthoren,
Oporinen en winterhoren, Theimerien, en
zag, daarmede voornamelijk op de enkele
maanden dozer jaargetijden. Het aantal dozer
bijzondere Horen heeft niemand bepaald
opgegeven.
HORISMOGRAPHIE, grenskunde.
Homort, horizont, gezigteinder, kim. Horizontaal, water as.
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inwendige aandrift, het zoogenaamde i
in de Roomschkatholijke kerk, het geheiligd
instinct. llormon, de algemeene inwendige brood dat bij het nachtmaal gebruikt wordt.
bekwaamheid, welke den grond der Horme HOSTILITEIT, vijandelijkheid, vijandelijkgedrag.
en van elk levensverschijnsel uitmaakt •; bij HOTE, fr., even als hospes, waard, ook gast.
Table d'heite, algemeene tafel, in een logement
gevolg het een andere levenskracht of eenvoudig l evee noemen.
of herberg.
HORN, uitstekende hoek.
HOTEL, fr., groot, voornaam huis, beroemde
herberg. L'hOtel des invalides, het groote
HORODICTICUM MERIDIONALE, een werktuig, hetinvalidenhuis; l'hOtel-Dieu, het groote ho
Welk voor elken dag van het jaar den waren
pitaal in Parijs. Maitre d'hôtel, hofmeester.
in dentniddelbaren
tijd, en omgekeerd ver.
andert.
HouPou, een oppergeregtshof, in Sina.
HOROGRAPHIE, horologiographie, gelijk van be- HOURAGANS, orkanen of hevige stormen op de
teekenis met gnomonie.
Caraibische eilanden, welke in 24 uren
HOROLOGE, fr., uurwerk, zonnewijzer. Horomêgeheel en al omkeeren, en den schepen
trie, fr., de kunst van de uren of to meten,
groote schade does.
to verdeelert • de uurkunst.
Houm, dezen naam even de Turken aan de
HOROPTER, het oogdoel ; de regte lijn, welke
onbeschrijfelijk sehoone vrouwen, die, volens hunne geloofsleer, hun eenmaal in het
door hetpunt getrokken is, alwaar de
paradijs, ter belooning der zaligen, gezelgezigtsassen der beide oogen zamenkomen,
schap zullen houden.
en welke met de lijn, welke nit het rniddelpunt van den eenen oogappel in dat van den HOURRI, Indische barken tot vervoer van waren.
anderen getrokken wordt, evenwijdig loot. HOUSSARDE, eene soort van luchtigen dans.
HOUWITSER, grof geschut, waarnit men niet
HoRosKoo p, horoscope, zie het woordenboek.
HORREND, afschuwelijk, verschrikkelijk.Horrealleen bijna horizontaal, even als met een
ren, afgrijzen, afschrik hebben. Horreur,
kanon, rnaar ook in bogen, even als met een
mortier, schieten en boatmen werpen kan.
fr., gruwel, alschrik •; horreurs, afschuwelike dingen ; gesprekken en handelingen, HUGONOTEN, verachtelijke benaming der Protestanten in Frankrijk, ten tijde der hervorwelke tot oneer,tot schande strekken.Horribel, horrible, fr., verschrikkelijk, afschuweming, waarschijnlijk ontleend van zekere
lijk.
poort in de stad Tours, de poort van Hugo,
HORS D'OEUVRE, fr., bijwerk, bijkomende zaak •;
of de Hugopoort genoernd, alwaar zij, in het
begin der hervorming, gewoon waren,
wat niet tot de zaak behoort. In de kookkunst,
zamen to komen. ffugonotisme, huguenoeen bijeten, bijgeregt.
tisnte, fr., de godsdienst der Hugonoten.
HORTA, eenegodin der Romeinen, die men de
goede voornemens van den mensch toe- HUID, de planken, waarmede een schip van buischreef.
ten bekleed wordt.
HORTATIE, vermaning, herinnering. Horteren, HUISS1ER, fr., deurwaarder.
HUMANIORA, tat., wetenschappen, die den mensch
vermanen, aarizetten.
Holm, eene Egyptische godheid, onder welke
sieren, als taalkunde, geschied- natuurkunde
enz., waarin de jeugd gemeenlijk het eerst
men zich de zon op den tijd van den zomeronderwezen wordt. Humaniseren, de zeden
zonnestand voorstelde, en haar de vruehtder wilde volken verbeteren, hen daardoor
baarheid van het jaar toeschreef. Horus was
tot menschen maker. Humanist, een schoolde zoon van Isis en Osiris, en de laatste der
geleerde, welke de schoone wetenschappen
goden, die over Egypte heerschten. Hi'
beoefent. Huntaniteit, tnenschelijkheid, alles
wordt als een knaap voorgesteld, hetzij in
wat deli mensch liefdewaardig maakt.
het midden van beide ouders of alleett, van
het hoofd tot de voeten in eerier' langen rok HUMBEL, hu»tble, fr., nederig, onderdanig.
HUMECTANTIA, bevochtigende geneesmiddelen,
gewikkeld.
HOSIANNAH! hebr., ach,help toch! o ! schenk hell
of zulke Welker genezende krachten, door
middel der zweetgaatjes in het ligchaam
en redding! eerie bij de Joden weleer gebruidringen.
kelijke heilgroete aan de koningen der natie,
even als ors vivat, hoezee, of het eng. God HUMECTATIE , bevochtiging . Hurnecteren ,
bevochtigen.
save the king!
HOSPES, lat., waard , ook gast. Hospita, `Naar- HUMERAAL, humerale, een fine linnen doek,
welke de schouders bedekt err met twee
din. Hospitaal, gasthuis, ziekenhuis. Hospibanden om het lijf vastgemaakt worth. Dezeit
taliteit, hospitalit6, fr., gastvrijheid. Hospidoet de Roomsche priester eerst om, en
talier, een hooge ambtenaar bij de Malthezer
dart worden hem do overige miskleedereu
orden,welkevoor de oppassing van vreemden
aangetrokken.
en zieken zorgt.
HOSPODAR, titel der illoldavische en Wallachij- HUMEUR, fr., humor, lat., humour, eng., eigenlijk de vochtigheid, de sap in het menschesche vorsten.
like ligehaam •; ook eerie eigenflommelijke
lIosTrE, eigenlijk een slagtoffer, een offcrdier •;
26
KUNSTW.
HORME, tie
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gemoedsgesteldheid, temperament ; insgefijks eene vrolijke schertsachtigeluim •; opgeruimdheid. Humorist, zekere geleerden iii
Rome, welke zich toelagen op het doen van
nieuwe uitvindingen •; ook artsen, die, naar
degrondstelling van Galenus, de meeste
zickten aan eene overmaat van bedorven
vochten in het menschelijke ligchaam toeschrijven. Humoristisch, luimig.
HUMIDITEIT, VOChil gheid .
H UMILIATIE, vernedering, bemoediging, beschaming. Humilieren, vernederen, beschimpen.
Humiliteit, demoed.
HUMORISTEN, een geleerd genootschap to Rome,
hetwelk ten doel heeft, om kunstige uitvindin en to maken en uit to voeren, ook zulke
geneesheeren, die, volgens Galenische grondstellingen, de meeste ziekten aan eene predominerende gebrekkige gesteldheid der
menigerlei vochten, in het menschelijk ligthaam toeschrijven, en derzelver genezing
overeenkomstig deze gronden inrigten.
HUMPEN, eengroote drinkbeker der oudeDuitsche ridders.
waarde van
Deensche, count
HUND , een
omtremt1/2stuiver.
HUNNEN, een dapper, maar ruw en barbaarsch
yolk, hetwelk di e t bij Sina in het tegenwoordige Mongolic woonde, op het einde van de
eerste Christelijke eeuw door de Sinezen
verdreven werd, zich daarna langen tijd in
Groot-Tartarije ophield, in de vierde eeuw
naar Europa kwam, vele ma ti ne volken
overwon en verdreef, maar toen in het jaar
453 het door Attila gestichte rijk, met diens
dood, to gronde ging, weder naar Tartarije
terug trok. Van hen komt de naam Hunnebedden. Zie het woordenboek.
een yolk aan de Huronzee in Canada
HURONEN,
in Noord-Amerika, eerst zeer wild en diefachtig, thans tot een klein getal ingesmolten,
en in de nabijheid van Quebek wonende, zijn
zij ecnigermate beschaafd en van de Roomschegodsdienst.
HUSSITEN, aanhangers der leer van Bohan Hus,
die, in het begin der vijftiende eeuw, in
Bohemen te voorschijn trad, tegen de toenmalige gesteldheid van het pauselijk hof,
en om zijne geloofstellingen, in het jaar
1415 verbrand werd.
HUSSTINS, een der voornaamste geregtshoven to
Londe'', hetwelk zich met de re ten en vrijhell en der burgers onledig houdt.
HUT, ook kampanje, het bovenste gedeelte op
an een schip
het halfdek
v , in het achterste
gedeelte over de le t. Zij is gewoonlijk 20
en wordt op groote schepen, welke
voet Ian en
er gedeeltelijk twee hebben,in 4 tot 5 kleinere afdeelingen verdeeld.
geno
H UZAREN werd de Nationale ruiterijemd,
als in het jaar 1458 koning Matthias I, de
magnaten van het rijk beval, om zich met

HYDR.

hunne ruiters in zijne legerplaats to later)
vinden. Er moest bij deze gelegenheid van
20 huizen een mangeleverd worden, en
dewijl in het Hongaarsch het woord Husz 20
en ar de soldij beteekent, ontstond daaruit
de naam Hussaar bij ons huzaar) diem in
het vervolg ook de li g te ruiters bekwamen,
welke andere Mogendheden, in navolging
van de Hongaarsche, opgerigt hebben.
HYACINTHUS, een Grieksch jongeling van eene
zeldzame schoonheid, die door Apollo, wiens
lieveling hi' was, in eerie bloem veranderd
werd. Ook een hooggeel,
naar het roode
trekkend, somwijlen echter ook alleen geelistal
in een sterk vuur tot
kr hetwelk
achtig
,
eene donkerblaauwe zeer harde massa versmelt. Het weerstaat de y ip niet, en men
vindt het ook violetkleurig,
welk laatste de
Hyacinth der ouden of onze Amethist is.
HYACINTHIA, een feest, hetwelk de Lacedemoniers, ter eere van Apollo en Hyacinthus
vierden. Het duurde drie dagen, en werd
met een lijkfeest van Hyacinthus besloten.
HY ADEN, de zeven vaste sterren in den kop
van den stier •; hetzevengesternte.
HYALITH, eene witachtige, eenigzins doorschijnende delfstof uit het kiezelgeslacht.
HYALODES, de glashuid •; naar glas zwemende.
Hynor p ts, de vochtigheid, welke in het oog
tusschen het net en druifvlies bevat is.
HYALOS, glas •; elk glassoortig doorschijnend
ligchaam, zoo als barnsteen enz. flyalotechnie, de kunst om glas to maken.
HYALURGIE, glas-chemie, die tak der scheikunde, welke zich met de verandering van tegen
vuur bestande ligehamen, in glas en glassoortie stof, bezig houdt.
HYANCHE, zekere soort van keelziekte.
HYBERNACULUM, eene kamer der ouden, welke
alleen tot winterverblijf bestemd was.
HYBERN ALIEN, hybernen, winterleger, winterkwartieren.
HYBRISTICA , een feest, hetwelk to Argis gevierd
werd, ter eene van Telesilla, die eens aan
de spits der vrouwen de stall verdedigde,
toen zij van den Spartaanschen koning Cleotnenes hele
gerd werd. De vrouwen trokken,
gedurende dit feest, mannen-, en de mannen
vrouwen kleederett aan, en men deed aan
Venus en Luna offeranden.
HYDARTHROS, juister Iledrarthon, de lidwaterzucht, welke ook gewrichtswaterzucht genoemd wordt. Ilydatides, blaasjes, welke
door waterige ophoopingen ontstaan, zich
digt aan de oppervlakte des ligchaams bevin den en een rond gezwel maken •; ook de
waterblaasjes in den eijerstok der baarmoeder. Hydatidocele , waterblaasbreuk.
HYDEPA.Rx, eene koninklijke diergaarde en geliefkoosde wandelplaats in Southwark, eene
voorstad van Londen.
ate) lan ce groote giftige slang.
HYDRA, hydre,
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HYPE.

Fig„ een kwaad, hetwelk dreigender wordt, HYGIENA, de wetenschap van het behouden der
hoe meer men het tracht of te wenden.
ezondheid.
g
HYDRAGGROSIS, het zalven met kwik.
HYGROLOGIE, de wetenschap, om de droogte zoo
HYDRALNE, zoutwater, ziltig.
wet als de vochtigheid der lucht te bepalen,
HYDRARGYRUM, kwikzilver.
of de veranderingen daarin waar te nemen.
Hygrometer, het werktuig, hetwelk daartoe
HYDRAULICA, lat., xle leer van de kracht des
waters ; de waterleidingskunst. Hydraulisch,
gebruikt wordt.
het een hierop betrekking heeft. Hydrogra- HYGROPHOBIE, hetzelfde als hydrophobie.
phie, zeebeschrijving, waterkunde; Hydro- HYLARCHUS, de wereldziel, dean God antlergraphische kaart, eene zeekaart. Hydrologie,
geschikte) wereldgeest, eigenlijk de beheerbeschrijving van alle wateren. Ilydromantie,
scher der stof.
de kunst van uit het water waar te zeggen HYLE, stof; zoo als bij de geneesheeren de
en voorspellingen te doen. Hydrometer,
materia medics en bij de Alchymisten de
watermeter, een werktuig waarmede men de
stof, waaruit zij den steer' der wijzen berethoeveelheid vangevallen re en sneeuw,
den willen.
dauw, enz. kan bepalen. Hydroparastaten, HyLEG, Apheta, bij de Astrologen, de planeet
waterdrinkers ; dus werden de aanhangers
of ook deplaats des hemels, welke bij do
van dengnostiker Tatianus genoemd, omdat
geboorteplaatsen te kennel) zoude geven,
zij, uit overdrevene onthouding, bij hunne
hoe lang een pasgeboren mensch leeft.
maaltijden, water, in plaats van wijn gebruik- HYLOPHAGEN, hout&ers ; een Ethiopisch yolk.
ten. Hydrophobic, dewatervrees, eerie ziekte
hetwelk, naar Diodorus,van wilde vruchten
dergenen,
die van cenen dollen hond, of
en jonge boomtakken leeft.
een ander razend dier, gebeten zijn. Hydro- HYLOZOISMUS, in de wijsbegeerte, het gronden
picus, hydrops, een waterzuchtige • hydrovan de doelmatigheid in de natuur op den
pisie, de waterzucht. Hydroscopie, hydatosanalogon van een volgens doel handelend
copie, het waarzeggen uit het water ; ook de
vermogen, het leven'der stof (in haar of ook
gave, om, door bijzondere ligchamelijke
door een levenmakend inwendig be inset
eene wereldziel).
ewaarwordingen, onderaardsch water to
g
ontdekken. Hydrostatica, leer van het even- HYMAEOS, heette bij de Grieken een molenaarswigt der vloeistoffen onder elkander, en ook
lied, hetwelk menook Epymilion, noemde.
met vaste ligchamen. Hydrotechnica, water- HYMEN, Hymeneus, de god des huwelijks, bij
bouwkunde.
de Heidenen; het huwelijk zelf; ook een bruiHYDRELAEUM, verbinding van water en olie, als
loftslied ; insgelijks het teeken van den maagdom.
verzachtend middel tot in- en uit ends
g
HYMENOPTEREN, insekten met vier vliezige \I
ebruik.
^ CUHYDRIADEN eene soort van nimfen, welke vochgelen en eenen angel.
tie streken bewoonden, en in gezelschap HYMNE, hymnus, een gezang of gedicht ter
der Hamadryaden dansten, als Pan zich op
eere van God ; ook seder verheven lied op
zijne pijp hooren liet.
koningen en helden. Hymnist, een hymnendichter.
HYDRODES, waterig, naar water gelijkende.
HYDRODYNAMIE, de wetenschap welke de krachHYNKAR TSCHEKDERESI, eenegalei, waarvan zich
ten van het in beweging gebragte water leert
de Turksche keizer tot het doers'
plasierbepalen.
togtjes bedient.
HYODES, hyoides, eigenlijk zwijnvormig, zeugHYDROGENIUM, waterstof, eigenlijk waterkweekend.
aardig; hetgeen den worm van een zwijHYDROMEL, honigwater, een drank uit water en
nensnuit of liggende i- heeft ; van bier (in
honig.
plaats van ypsilodes) ypsilonvormig, of de
HYDROMELON, appeldrank, uit appelen, bijzonder
gedaante ender Y hebbende, zoo als in het
kweeappelen, in water gekookt.
bijzonder het ton been.
HYDROPHOR, eene waterbuis van een cirkelvorHYOPIITHALMOS, een Mein of varkensoog; ook hij
mig zijden weefsel, dat vaster, ondoordringdie zulke oogen heeft.
baarder engoedkooper is, en ook minder HYPACTICUS, naar beneden ontlastend,zuiverend.
HYPALLAGE, hyperbaton, gr., eene verkeerde
ruimte inneemt dan eene lederen.
HYDROSACHARUM, suikerwater.
woordschikking, b. v.: het glas in het bier,
HYEMS, (de winter), eene allegorische godheid
voor : het bier in hetglas.
in degedaante van een' oud' man, met Witte HYPATON, bij de Ouden de dicpste snaar,
hares en baard, met is bedekt en slapende
in de onderste of diepste tetrachord, welke
in eenegrot.
onzegroote H omtrent gelijk ko,mt. De
HYETOMETER, ombrometer, regenmeter, een
diepste snares van alto tetrachorden heeten
hypatoiden.
werktuig om de vochtigheid, welke jaarlijks
HYPERAESTHESIS, overgevoeligheid, al te groote
uit de lucht valt, te be ales
HYGEA, godin der gezondheid. Zie Illeditrina.
gevoeligheid.
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HYPERBATON, eene

verplaatsing van woorden,
eeriewoordschikking, welke van de gewone
a fwijkt.
HYPERBOLAEON, naam van de vijfde tetrachord
in het groote onveranderlijke toonstelsel der
Grieken. Hyperbolaeon diatoms, voorlaatste
snaar van de hoogste tetrachord, welke ook
Paranete hyperbolaeon genoemd werd.
HYPERBOLE, (redek.) het overdrevene in woorden • vergrooting in de uitdrukking • grootspraak, b. v.: zijn roem reikt tot aan de
sterren, enz.; (meetk.) kegelsnede. Hyperbolisch, buitensporig, ongelooflijk.
HYPERBOREERS, hetwelk Overnoordlanders zeggen wil, noemden oude Grieken de volken, welke boven Thracie woonden. De
Romeinen noemden alzoo diegenen, welke
ten noorden van de Alen
p
woonden, en
tegenwoordig verstaat men daaronder hen,
die binnen den poolcirkel leven. Men hecht
aan den naam van Hyperboreers het denkId van ruwheid, zoo als bij voorbeeld de
bee
Franschman aan de uitdrukking le Nord.
HYPERCATHALECTISCH, is een vers, wanneer aan
het einde eene lettergreep of een lid te veel is.
HYPERCRITICUS, een aartsberisper, die alles te
naauwkeurig onderzoekt.
HYPERDIAZEUXIS, de scheiding van twee tetrachorden der Grieken,
die door het interval
eener octaaf van elkander afgezonderd zijn,
zoo als bij de tetrachord Hypaton en Hyperbolaeon.

Ii YPERDORISCH die toonsoort, welke gewoonlijk
den naam van hypoaeolische toonsoort
draagt.
HYPERDULIA, soort van vereering, welke de
maagd Maria, als moeder van God bewezen
wordt.
HYPERDYNAMIA overkracht, al te groot werkvermogen, (al te groote levenskracht) Sthenie of Hypersthenie.
1-1YPEaroN, een der Titans, zoon van Coelus.
Gelast om den zonnewagen te mennen, wordt
hi'j door sommigen voor den vader der zon,
door anderen voor de zon zelve aangezien.
HYPERKRITIEK, eene al tegestrenge beoordeeling, overdrevene of onmatige bedilzucht,
hekelzucht.
HYPERMNESTR , van de b'0 Danaiden of dochters
van Danaiis, welke, ingevolge bevel van
Karen vader hare echtgenooten in den bruiloftsnacht vermoordden, die gene,,
welke
tegen dit gebod, den echtgenoot in het leven
liet, die daarna den vader doodle.
HyperHYPERORTHODOX, aarts-dom-re
orthodozie, overdrevene regtzinnigheid.
HYPEROTICA, slapmakende geneesmiddelen.
HYPHAEMA, bloedaflooping ; ook het bloed, dat
bij het slagten van een dier opgevangen
wordt • eindelijk een daaruit bereid ere t.
HYPNOS, de slaap. Hypnobates, nachtwandelaar.
Hypnodes, hypnopoeus, slaperig, slaapver-

HYPO.

wekkend , enz. Hypnologia , de leer van den
slaap, Hypnologica, bij sommigen de diaetetick desslaaps, als gedeelte der diaetetiek.
Hypnosychie , hyperopsychie , de zieleslaap.
Hypnoticum, de slaperigheid. Hypnotisch,
slaapbrengend , slaapverwekkend , verdoovend. Hypnosis, het in slaap maken, slaap
verwekken. Hypnotica, n ircotica, slaapverwekkende middelen.
HYPOBOLE die rhetorische figuur, waarbij men
vooraf op eene vraag antwoordt.
HYPOCARPIUS, (in de nieuwere Botanic ) onder
den vruchtknop zittende.
HYPOCATHARSTS, eene zachte afleiding of zuivering.
HYPOCAUSTU M bij de Ouden eene kamer, welke
van onderengewarmd werd.
HYPOCHAEUM
,
noemden de Astrologen
et 4de
h
hemelsche huis • waaruit zij de gesteldheid
van den vader derpasgeborenen, alsmede
van hetgeluk voorspellen wilden.
HYPOCHONDREN, de zijden of de plaats onder de
korte ribben, van waar hypochondrie, enz.
Zie dit woord.
HYPOCHONDRIE, miltzucht ; onderbuiksziekte,
eerie der moeijelijkste ziekten, welke hare
zitplaats voornamelijk in den onderbuik
heeft, menschen, die veel zitten, het nicest
en hevigst aangrijpt, en dikwerf in zwaarmoedigheid en melancholic ontaardt. Hypochonder, hypochondrisch, het een op deze
ziekte betrekking heeft •; hypochondrist ,
die daaraan lijdt.
HYPOCHYMA hypochysis, de graauwe staar.
HYPOCRIET , een huichelaar-schijnheilige.
Hypocrisis, huichelarij. H pocraisch, huichelend, schijnheilig.
HYPOGASTRIUM, de onderbuik, het gedeelte van
den buik dat zich onder den navel bevindt.
Hypogastrisch, den onderbuik betreffende.
HYPOGASTROCELE, eene darm- of netbreuk aan
den buik.
HYPOMNEMA, korte aanwijzing, verklaring ; bedenking.

eene oogpijn onder het boomvlies • ook eene verduistering van het gezigt,
welke door uitgestort blued tusschen de oog-

HYPOPIITHALM1E,

kamers ontstaat.
HYPORGHEMATA, liederen,

naar welke, op de
godenfeesten der oude Grieken, gedanst
werd.
HYPOSTASIS, persoonlijkheid, zelfbestaand wezen • ook een bezinksel. Hypostatisch, wezenlijk, persoonlijk.
HYPOTHEEK, hypotheca, lat., onderpand, grondbrief.Hypothecarius, lat., hypothkaire, fr.,
de houder van eenig onder and. Hypothekeren, verhypothekeren, verpanden, voor pand

verbinden.
of beter hypotenuse, (meetk.)
de langste zijde van eenen regthoekigen
driehoek.
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gr., hypothêse, fr., onderstelling.
Ex hypothesi, bij onderstelling. Hypothetisch, onderstellend, op eerie onderstelling

lijke schaamdeelen over het algemeen.

HYPOTHESIS,

Hysteroloxie, de scheve ligging der baarmoeder. Hysteromanie, moederwoede, ma nsdolheid. Hysteroncus, baarmoedergezwel.
Hysteropsophia, aflating der lueht uit de
baarmoeder. Hysteroptosis, de val der baarmoeder. Hysterorrhoea, de wittevloed. Hysterotomie, hysterotomotocie, het opensnijden

egrond.
g
hypotypose, (redek.) afbeelding,
aanschouwelijke daarstelling, verzinnelijzoo voordraagt,
king • wanneer men de zakenzoo
als of zij tegenwoordig waren •; nadrukkelijke
voorstelling eener zaak.
HYPSIPYLE, koningin van het eiland Lemnos.
Daar de vrouwen hare echtgenooten en al
de mannen op het eiland vermoord hadden,
redde zij haren wader Thoas, voorgevende
hemgedood to hebben, en hem la p en tijd
verbergende. Toen Jazon ter verovering van
hetgulden vlies uittrok, huwde hi' ilypsipyle,welke hi' echter in de amen van Medea
spoedig vergat.
HYPSOS, hoogte, verhevenheid.
HYSTERA, de baarmoeder. Hysteralges, hysteralgicus , wat pijn in de baarmoeder veroorzaakt. llysteralgia, pun in de baarmoeder;
hysteralgisch, de pijn betreffende. Hysterelosis, omdraaijing der baarmoeder. Hysterocele , baarmoederbreuk. Hysterocnesmus,
jeuking in de baarmoeder of in de vrouwe-

JAAR.

HYPOTYPOS1S,

der baarmoeder, de keizersnede. Zie ook
Gastrotomie.
hysterica affectio, opstijging van

HYSTERIEK,

de baarmoeder ; bij de vrouwen even hetzelfde, hetwelk bij de mannen hypochondrie,
beet. Hysterische toevallen, zie rapeurs.
HYSTEROLITH, moeder-mossel-steen , steenkorrefs, welke er uitzien als de baarmoeder,
meestal zonder natuurlijke schalen, bijna
altijd ijzerachtig, maar somwijlen ook met
kiezel en kwars overtrokken.
HYSTEROLOGIE, verkeerde redenering, wanneer
men het laatste eerst, en het eerste laatst
noemt.
HYSTERON PROTERON, verkeerd, het achterste
voor.
HYSTEROPOETNUS, een schijndood , een van den
den dood weder opgestane.

--......amiiii■GaiRs...--.

I.
I, als romeinschgetal, beteekent I.
IB. of IBID., ibidem, op dezelfde plaats op dezelfde bladzijde.
J. C. Jezus Christus.
ICTUS, JURIS- of JURECONSULTUS, een regtsgeleerde.
In. 1DEN, dezelfde, hetzelfde.
1. E. id est, dat heet, dat is.
J. H. S. Jesus Hominum Salvator, Jezus de
Verlosser der menschen.
IMP., imperator, de keizer.
I. N. D. in nomine Dei of Domini, in
n naam
des Heeren.
15F. infra
,
beneden , veder
r in het boek.
I. N. J. in nomine Jesu, in
n naam van
Jezus.
J. N. R. J.

Jesus iVazarenus Rex Judaeorum,

Jezus van Nazareth, koning der Joden.

,
in nomine sanctae trinitatis
in den
naam der heilige drieeenheid.
INV. invenit, hi' heeft het uitgevonden.
IT. item, desgelijks.
J. U. C. Juris utriusque Candidatus, candidaat in de beide re ten.
J. U. D. juris utriusque doctor, doctor in de
beide re ten.
JAAR-BASCHI, in het algemeen een beveihebber
der Janitzaren; voornamelijk zulk een officier
der Janitzaren, die voorheen de tribuutkinderen, waaruit dit korps to zamengesteld
was, in de onderscheidene provincien des
rijks ligtte.
JAARWEEK,
een woord, slechts in de bijbelsche
tijdrekening gebruikelijk, wordende de 70
weken, die in het boek van denprofeet
Daniel voorkomen, aldusgenoemd, dewijI
I. N. S. T.
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wijnberg, vol ens welke dezelve gemest en
elke derzelve op een tijdvak van zeven 'area
bearbeid wordt.
gerekend worth.
JAKOBSBROEDERS, el rims naar het graf van
JABOT, 'fr., de krop der vogels; ook de strook
den heiligen Jacobus van Composiella van
voor aan een mansoverhemd, de boezem- of
borststrook.
Sanje,
en dewij 1 zich onder dezelven veel
P
JACCHUS, een der rneestgewone bijnamen van
g
espuis bevindt , bedient men zich van
dezen naam , omgemeen en liederlijk
Bacchus, van eene zoogenaamde hymne
volkje aan te duiden.
,
ontleend, welke zij
die in de Eleusinische
geheimen ingewijd waren, op eenen zeke- JAKOBSORDE, eenegeestelijke ridderorde in
Spanje, ook orde van S. Jago de Compostella
ren dag zongen. en daarbij het beeld van
genoemd, welke in het jaar 1175 door FerdiBacchus metgrout geraas van den berg
nand II is ingesteld. — Eene dergelijke
Ceranicus naar Eleusis droegen.
Jakobsorde vindt men ook in Portugal.
JACOBIJNEN , naam , welken de Dominicanermonniken te Parijs droeg,
en naar de straat, JAKOBSSTAF, rneetkundig werktuig om de hoogten te meten. Zie radiometer.
waarin hun klooster lag ;• naam,
lien men
aan de hevigste gerneenebestgezinden (bij JAKusr, de Esculapius der Japannezen, die gehouden wordt, aan geloovige zieken de gede fransche omwenteling) gaf, dewijl zij in
neesmiddelen in den droom voor te schrijven.
bet voormalige Dominreanerklooster te Parijs
hunne bijeenkomsten plagten te houden. JAKUTS, koyer-barken, vaartuigen, van leder
met houten geraamte, welke zeer lit zijn
Jacobinismus, de partij, of ook de l geest
enbij kaap Jakutsk, en op de rivier Lena, in
der Jacobijnen.
het noorden van Azle gebruikt worden.
JACOBITEN, zekere Christenen in Syrie aan den
Tiger en den Eufraat, ook Monophysiten JALE, eerie maat voor natte waren van omtrent
2 kan.
genoemd wordende; dewijl zij in den persoon
van Christus slechts eene natuur aannamen. JALKE, eene soort van schepen, op sommige
duitsche rivieren ingebruik.
JACTAN, eene lengtemaat der Negers van omJALOFFEN, Oealofs, Walofs, een groot Mohametrent 4 nederl. ellen.
daansch Negervolk tusschen de rivieren
JACTANCE, fr., pralerij, snoeverij, grootspraak.
Senegal en Gambia in Afrika.
Jacteren, zich beroemen, opsnijden, grootJALors, eene korenmaat, welke omtrent een
spreken.
half schepel bevat.
JACTUUR, jactura, giattura, ital., het overboord
werpen der goederen; de schade, het verlies. JALONS, bakens bijeth opnemen van terrains
en afsteken van verschansingen, tot be aline
JACIIT-AGA, heel de eerste van de beidegesneder vizierpunten.
denen, die den schat van den Turkschen
JALOUSIE, fr., ijverzucht, jaloerschheid, minnekeizer bewaken moeten.
nijd, wangunst. Jalousien, tralievensters,
JADE, eene soort van 'as is welke steen groentralieblinden, waardoor men alles zien kan,
achtig is, jets naar het graauwe trekkende,
zonder gezien te worden. Jaloux, jaloersch,
en zich door deszelfs hardheid zoo moeijeminnenijdig, ijverzuchtig.
lijk latende bewerken, dat men diamantJANA, de heeling; ook het heelmiddel. Jamaoeder daartoe gebruiken moot.
A
tologie, jamatologia, leer van de heelmidJAGELLONS, Jagellonsche dynastie , welke op de
delen.
Piastische vol de met den Li thauschen Grouthertog Jagello begot' en tot 1572 voortduurde, JAMBAGE , fr. , (bouwk.) een vooruitstekend
pilaarwerk •;e en pilaar, die het bovenste
toen Polen een verkiesbaar koningrijk en
gedeeelte van het gebouw draagt.
een buit der aristocratische anarchie werd.
JAMBE, dochter van Pan en de nimf Echo,
JAGER, haringjager, een schip, hetwelk de
welke door Naar vernuft de smart van Ceres,
haringsbuizen achterna gezonden wordt,
over het verlies harer dochter, beter
om de eerstgevangen haring of te hales
dan iemand antlers wist te verzachten. Men
en over te nemen.
schrijft haar de uitvinding der jambische
JAGRIR, een stuk land, hetwelk door den
verzen toe.
Mogol en andere Indische vorsten aan vera
ls JAMBETTES, kleine knipmessen, met houten
dienstelijke personen,
ook Engelschen,
hechten, welke metgansche vaten vol naar
leengoed worth gegeven • maar hetwelk na
de Afrikaansche kust verzonden worden.
dendood des bezitters weder aan het rijk
JAMBOS, kinderen van cenen wilden en eerie
vervalt.
niesties in Amerika.
JAGT, eene soort van schip met een verdek en
eenen mast, hetwelk weinig water noodig JAMBUS, voetmaat, die uit eene korte en eerie
lange lettergreep bestaat. Jambisch, naar
heeft, zeergoed en snel zeilt; om welke
zulk eerie voetmaat ingerigte vcrzen en
reden hetgewoonlijk gebruikt wordt tot
gedichten, jamben.
het spoedig overbrengen van tijdingen, enz.
JAN HAGEL, hetgemeene y olk, gespuis.
JAHALIN, scam der Arabieren in Nubie.
JANITSAREN, het Neste voetvolk der Turken.
JAHN, John, de kleine afdeelingen van eenen

ATE.

— 207 —

ICHTH.

aanhangers van den bisschop Cor- JATROCHEMIE, de chemische geneeskunde ; de
wetenschap om ziekten door scheikunstige
nelius Jansenius, en diens leer van de Godsgeneesmiddelen te genezen.
genade, volgens het gevoelen van Augustinus.
Uit Jansenista, heeft men, door letterver- JATRINE, eene vrouw, welke zich met genezen
zetting, kwaadaardiglijk gemaakt : Satan in
ophoudt •; bij de latere Grieken, de vroedvrouw.
eis, de duivel is in hen.
JATRION, deplaats, alwaar de geneesheer zijn
JANUARIUS-ORDE, den 3den Julij 1738 door Don
beroep uitoefent.
Carlos, koning van Napels, ter eere van den
heiligen Januarius, ingesteld, en slechts JATROS, eengeneesheer, die niet alleen de ziekten
personen van den hoogsten adel tot leden
wegneemt, maar ook de gezondheid bewaart.
JATROSOPHISTA, bij de latere Grieken, een theoreaannemende.
JANUS, (fabelk.) degod van het jaar en beer
tisch ofphilosophisch geneesheer.
van de poorten des hemels •; hi' wordt met JATROTECHNICA, heelkunde (technischegeneestwee aangezigten voorgesteld, met het eene
kunde).
in het oude jaar terug- en met het andere JAUCHART, Jauch, Juchart, eene duitsche lengin het nieuwe jaar vooruitziende. Janus
temaat, welke omtrent met den ouden Nederalter, een tweede Janus, een verstandig
landschen morgen overeenkomt, maar niet
man, een man, die het verledene en toeop alle plaatsen dezelfde grootte heeft.
JAUER, ongeloovige, met welken naam de Turkomende doorziet.
JA.PANEREN, porseleinwerk op de Japansche
ken ;die Christenen noemen en scheiden.
wijze vervaardigen en schilderen. Japansch IBERIE, de latijnsche naam van Spanje, welke
tverk, met opgehoogde bloemen en figuren
somwijlen in den hoogerenschrijfstijI gebruikt
wordt.
verguld en beschilderd • japansch blik,
ijzerwaren, die met glinsterende zwarte, IBIDEM, lat., alclaar, te zelfderplaats, in hetzelfde schrift, op dezene bladzijde.
roode, bruine ofgele vernis overdekt zijn.
IBIS, een ligyptische watervogel, van hetgeslacht
JARGON, fr., slechte, lompe taal, brabbeltaal,
gezwets, gepraat, dieventaal, koeterwaalsch.
der ooijevaars, die, even als vele andere
JARGON, eene soort vangele diamanten, welke
dieren , door de Egyptenaars goddelijk
minder hard zijrt dan de witte •; desgelijks
vereerd werd, en aan wien men de kunst
kleine steenen van een schitterend rood, ook
van klisteren zoude te danken hebben.
geel rood en violet, en welke, volgens som- 'Emus, Grieksch Lyrisch dichter en tijdgenoot
migen,
wit gemaakt kunnen worden.
van Anakreon, hoofdzakelijk bekend wegens
JARRE, eengroot vaatwerk, waarin de inwoners
den moord, door roovers aan hemgepleegd,
van Provence do olijfolie en op zee het zoete
wien hi' bedreigde, dat de kraanvogels, die
juist over hunne hoofden vlogen, zijnen
water bewaren ;• ook eene maat voor natte
waren welke 20 kanneii bevat.
moord zouden wreken, en door de vervulling
JARRET, op de rijbaan eerie zamenvoeging der
dezer voorspelling.
achterschenkels van hetpaard, welke den IBRICTAR-AGA, de schenker van den Turks chen
boven- en benedenschenkel verbindt en eene
grootsultan.
kniebuiging veroorzaakt • ook in de bouw- IcAmes, de zoon van Daedalus, welke, bij het
kunst de ongelijkheid of bult, welke een
gebruik van wassen vleugels ter ontvlugting,
gewelf of eerie lijn maakt ; desgelijks een tak
In zee viel en verdronk • fig., een dwaas,
vermetel mensch. Ne quaeras esse Icarus,
or zijtak.
vlieg niet te hoog.
JASON, Jazon, de aanvoerder der Argonanten,
die hetgulden vlies uit Colchis haalde •; ook leurvr, Ichin, eene lengtemaat der Japanners,
omstreeks 6 voetgroot.
bij de Alchymisten, hi' die de kunst van goad
ICHIK-AGASI-BASCHI, de hofmaarschalk aan het
te maken bezit.
JASPEREN, een ding een jaspissoortig aanzien
Perzische hof, die den overigen bedienden
de noodige bevelen geeft.
geven, dat is met allerlei kleuren gespikkeld.
ICHOGIANS, Idschoglans, eene soort vanJASPIS, een glassoortige, vaste, ondoorschijnende
steer', wit, grijs, roodbruin, blaauwachtig
knapen of pages in het serail des turkschen
of zwart • nu eens eenkleurig, dan met verkeizers, wier aantal van 500 tot900 beloopt.
Zij hebben eenen opziener Capi-Aga geschillendgekleurde aderen. Zie Ileliotroop.
noemd, en ontvangen onderwijs in de wetenJASPIS-AGAAT, een met agaat vermengde 'as is
welke daarvandoorschijnende plaatsen heeft.
sehappen en gymnastisch2 oefeningen.
ICHNOGRAPHIE, gr., de grondteekening, het plan,
JASPIS-ONIX, eenjaspis, die witachtige vu ursteenontwerp (van een huffs, stad enz.).
of onixaders heeft.
IclloR, waterige etter •; wondwater. Ichoreux,
JASPIS-PORSELEIN, eene soort van Engelsche poretterig.
selein, hetwelk nit bolusgebrand wordt.
ICHTHYTROPHYTEN, zulke boomsteenen, waarin
JASSIR-BEZAR, de markt te Konstantinopel,
men de teekening van een vischvijver, met
alwaar de slaves verkocht worden.
struikgewas ors even meent op te merken.
JA.TERIE, heelkunde (theoretischegeneeskunde).
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beschrijving der visschen.

Ichthyolith, een versteende visch, vischversteening. Ichthyologie, de vischkunde, leer
van de visschen. Ichthyomantie, de visch-

waarzeggerij, voorspelling uit de ingewanden
der visschen. Ichthyophagen, vischeters,
menschen of volken, die meerendeels van
visch Leven,
ICOMANTIDIPTISCHE VERREKIJKER. Met zulk eenen
verrekijker, die van hetzelfde voorwerp
twee teen
elkander overslaande beelden
g
vertoont, welke zich in de as of het middelP des kijkers vereenigen, kan men juister dan met eenig ander de sterren waarnemen.
ICON, zie Ikon.
ICOSEDRON, Ikoseder, een ligchaam, welks oppervlakte uit 20gelijke en gelijkvormige gelijkzijdige driehoeken bestaat. Icosandria, Icosandrie, de klasse van planten met omtrent
20 (of ook meer) stoldraden, welke op den
kelk vastgeheeht zijn.
Iowa()Rum, het, uit 20 toonen bestaande,
Guidonische muzijkstelsel.
ICTERICUS, Icteroldes, Icterisch, geelzuchtig.
Icteritica, Icterus, geelzucht, vrijsterziekte.
IDA, een berg, niet ver van 'Troje, alwaar Paris
het bekende oordeel over de drie godinnen,
Juno, Minerva en Venus, welke om den voorrang in schoonheid twistten, uitsprak. Ook
een berg in Creta, alwaar Jupiter geboren
en opgevoed zoude zijn.
IDALIA, een der meest gewone bijnamen van
Venus naar den berg Idalium in Cyprus,
alwaar zij eenen beroemden tempel had.
IDEAAL, de volkomenste voorstelling eens dings,
ingedachten. Ideaal, Idealisch •; niet wezenlijk ; schoon bet naar de regelen der volkomenheid aanwezig moest zijn •; ingebeeld,
dichterlijk. Idealisntus, de verschijnselenleer, stelsel van sommige wijsgeeren, volgens
hetwelk de din en buiten ons als bloote
verschijnsels beschouwd worden, en de heschouwer zich zelven alleen year iets wezenlijks houdt. Idealist, een aanhanger dezer
leer. Idealistisch, wat tot die leer behoort.
Idee een denkbeeld,gedachte, voorstelling,
inval.
IDEm, lat., de- of hetzelve. Semper idem, altijd
,
broer, die in alles
een ja
dezelfde. Identist
toestemt. Idem per idem, gelijk met gelijk.
IDENTIFICEREN, tot hetzelfde makers vereenzelvigen, twee din en order een begrip brengen. Identisch, eenzeivig, gelijk van betcekenis. Identiteit, eenzelvigheid, gelijkheid,
gelijkvormigheid.
IDEOLOGIE, naam, welken sommige hedendaagsche Franschen voor het NN oord Metaphysica,
als eene meergepaste, hebben aangenomen.
ID EST, lat., dat is, het is, dat wil zeggen.
IDIOCH1RON, zie idiographum.
IDIOCRASIS,

gr., idiccrase, fr., de natuur en

IDUN.

eigenaardigheid eens ligchaams •, hetgeen
aan iets in het bijzonder, en niet aan iets
adders eigen is.
IDIOGRAPHISCH, eigenhandig, zelfgeschreven.
Idiographum , idiochiron , eigenhandig
schrift, handschrift, onderschrift, onderteekening.
IDIOMA, lat., idiome, fr. de eigenaardigheid,
het taaleigen, de tongval ; onderscheid van
de taal eener stad of landschap van de landtaal. Communicatio idiomatum, wordt, in
de hespiegelende godgeleerdheid, bij de leer
der twee naturen van Christusgenoemd de
mededeeling der eigenschappen, dat namelijk de goddelijke natuur hare eigenschappen, aan de menschelijke, en deze de hare
aan degoddelijke medegedeeld zou hebben.
IDIOMELUM, een voor zeker feest, in het bijzonder, vervaardigd lied.
IDIOOT, idiot, fr., een onwetende, een botterik,
onnoozele pals,
IDIOPATHICUS, Idiopatisch, oorspronkelijk of op
eene eigene wijze lijdende. Idiopathic, eig enlijden
dheid, of eerie ziekte van zulk eenen
,
aardwaarbij
slechts een enkel deel des
ligchaams lijdt, zonder medegevoel der
overige deelen •; ook bijzondere neiging tot
iets.
IDIORRHITHMEN, eenesoort van Grieksche kloostergeestelijken , die wel naar eenen zekeren regel leven, maar eene monniken zijn, en eigene bezigheden, naar verkiezing, verrigten.
IMOSYNCRASIE, de met eigenaardige gewaarwordin en gepaard gaande gevoeligheid voor
zekere indrukken • afkeer van alles , wat
alleen aan zekerepersoonen eigen is. Ook de
eigenaardige gesteldheid , waardoor een
zieke -van andere dergelijke zieken onderscheiden is.
gr., een woordenboek, waarin alleen
IDllyncoN,
de in zekergewest gebruikelijke woorden
voorkomen • een land- of landschapswoordenboek. ldiotismus, eenegewestelijke uitdrukking, een taaleigen •; bijzondere spreekmauler in eene taal, welke van andere [alert
afwijkt.
IDOLATER, ldololater, idolatre, fr. algodisch
een al'godend ienaaridolatrie, idololatrie; afgoderij ,algodendienst, beeldendienst. Idole,
fr., algod, afgodsbeeld. Idolopeia •; eene
figuur in de redek., wanneer men afgestorvenepersonen als sprekende aanvoert.
IDOMENEUS, de cicisbeo van Helena en huisvriend van Menelaus, naderhand in het verbond tegen Troje, misdadig uit godsdienstijver, daar hij, op gelijke wijze als van Jephta
verhaald wordt, zijnen eigen zoon offerde.
IDUNNA, de oudnoordsche godin der onsterlelijkheid, zij bewaart, zoogenaamd, in cede

doos, degouden appelen des !evens, door
welke to nuttigen, de goden eene eeuwige
jeugd behouden.
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ILIA.

IDYLLE, een

land- of velddicht , veldlied, hervormden, maar in 1650 door Paus Urbanus
dersdicht. Idyllisch, velddichterlijk, herVIII weder vernietigd werden.
IGHIRMISCRLIK Of JARIMLIK 7 eene Turksche zilvederlijk.
JECTIGATIE, het omwentelen of de ongeregelde
ren munt, ter grootte van eenen halven
beweging des ligchaams, door ziekten en
gulden. Zij geldt '/2 piaster of 30 paras cif 60
trekkingen.
courant-asper.
JEFUMI, eene plegtigheid, welke in Japan, na IGNIS LAN1BENS, noemt men de vonken, welke uit
het uitroeijen van het Christendom ingevoerd
de haren van eenige dieren voortkomen,
als zij in het donkere gewreven worden.
werd, om to onderzoeken of iemand een
Ignus fatuus, een dwaallicht.
Christen was.
JEHOYA, Mozaische benaming der Godheid, IGNIs preium, voorspelling uit het vuur.
welke het verledene, tegenwoordige en toe- IGNITIE, de verbranding (tot kalk en asch),
komende vereenigd voorstelt. Jehora Zescheikunstige verkalking.
baoth, wereldheer, of heer der heerscharen, IGNOBEL, ignoble, fr., onedel, slecht, gemeen,
laag. Ignobiliteit, slechtheid, gemeenheid,
der wezens en schepselen. Jehoradaalder,
laagheid.
die munt, waarop de bestralende HebreeuwIGtommu, ignominia, lat., smaad, schande,
sche naam van God geslagen is.
JEJUNUS 7 nuchteren, mager, droog. Jejunum
oneer. Ignominieux, ignominieus, schandeconsilium, een onnoozele raad.
lijk, eerloos, beschimpend.
JULE, eene soort van spitstoeloopend vaartuig, IGNORANT, fr. onwetend,ongeschikt. Ignorantie,
in Moskou en Noorwegen gebruikelijk.
onwetendheid, onkunde, onervarenheid ,
ongeschiktheid. lgnoreren, iets niet weten,
JEREMIADE, fr., een klaaglied, klaagrede, jammerende weeklagt (van de klaagliederen van
of ook niet willen weten.
IGNOSCENTIE, vergitienis. Ignosceren, vergiffenis
den Profeet Jeremias.)
schenken, vergeven. lgnoscibel, vergeeflijk.
JERUM-CROCHEN, eene Turksche munt, welke
Ignoti nulls cupid°, naar het onbekende
eenen halven dukaat geldt.
JESIDEN, Jeziden, heeten bij de Turken, in het
heeft men een verlangen ; wat men niet
weet, deert niet.
algemeen, ketters of goddelooze menschen •;
in het bijzonder is het de naam van een bij IGNYA, knieschijf.
de Turken verachtelijk yolk, dat aan den lJzEGium, isangrin, isengrim, zie het woordenboek.
voet van den Caucasus, als Nomaden, in tenten woont, eene eigene taal heeft, en even ImGRescai, eene turksche zilveren munt van de
als de Manicheers tweegrondwezens aangrootte eens daalders •; een dub bele piaster
neemt, een goed en een kwaad, en ook het
(hetwelk ook de naambeteekent) a 80 paras.
laatste aanbidt.
IKoN, een beeld. Ikonischestandbeeiden, gelijkJESUATETY 7 eerie soort van barrevoetermonvormige nagebootste standbeelden. Monodulen, beeldvereerders, beeldaa nbidders
niken.
JESUlTEN 7 Jezuiten, ook Lojolisten genoemd,
beeldendienaars. Ikonodulie, beeldvereering,
eene katholijke orde, door eenen Spaanschen
beeldendienst. Ikonographie, beeldbesehrijving. I konoklastes, beeldverbreker, beeldedelman Ignatius van Loyola in 1522 gestormer. Ikonolater, beeldendienaar, zie
sticht, onder den naam van Gezelschap van
Jezus. De orde werd in 1540goedgekeurd
ikonodulen. lkonolatrie, beeldendienst. Ikonoloog, een beeldverklaarder , ikonologie,
door Paus Paulus III, en verspreidde zich
weldra in Spanje, in Portugal, in Frankrijk, in
beeldverklaring, beeldspraak, verklaring der
Duitschland, in En eland en tot in Sina en
zinnebeelden. Ikonomachie, de beelderistrijd,
in Japonie. Men begrootte het getal der
beeldenkrijg we ens de vereering, aanroeJesuiten, op 20,000, wanneer zij in 1773 door
ping en aanbidding der beelden).
Paus Clemens XIV yernietigd werden. Na- ILE" ileum, ileon, ilium, de kromdarm. /Zeus,
derhand heeft Pius VII hen weder hersteld.
ilius, eilius, een kronkeling der darmen met
De Jesuitenorde ontmoette van eerst of
ontstekende toevallen, drekbraking enz. Ma,
talrijke en magtige vijanden, zoo wel als
de zijdeelen van het onderlijf. Iliacus, wat
groote voorstanders.
op de (kronkelingen der) darmen betrekking
JETTON, fr., een leg- of rekenpenning.
heeft.
JETTONIER, noemt men spottend een nutteloos ILIADE, Dias, een heldendicht van Humerus
medelid van eengeleercl genootschap enz.,
over den trojaanschen oorlog ( van Ilion of
wiens werk vangeen belang is, en die de
Ilium, de stad Troje). I liacos intra muros
vergaderingen slechts wezens eigen aanzien
peccatur et extra, men zondigt aan beide
en voordeelen(oudtijds jettons), die daarbij
zijden (eig. binnen en buiten de muren van
uitgedeeld werden, bijvvoont.
Troje). Dias post Homerum, wordt een
JEZUITEN-POEDER, totpoeder gemaakte kina of
geschrift genoemd, welks onderwerp reeds
koortsbast .Jezuitessen, Jezuitinnen, non nen, vroe ger en beter behandeld is. Ilias ma lorunt ,
Welke in de Mde eeuw zich naar de Jezuiten
veelvuldig jammer, groot ongeluk.
KUNSTWB.
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ire licet, lat., gaat naar huis, het is uit.
Met deze woordenplagten de nude Romeinen
den lijkstoet, na de begrafenis, te bedanken.
IuNGus, het draaijen, winders •; de duizeligheid.
ILITHYA Eileithya , (de komende) grieksche
godin , welke aan de barenden bijstand
verleende.
ILLACRYMATIE, van dezelfde beteekenis als epi-

I

phora.

IMME.

heerlijk, voortreffelijk. Illustreren, verklaren, ophelderen • beroemd maken, uitstekend maken. Illustrissime, een eertitel, zoo
veel als doorluchtig.
IMAGE, het beeld, de beeldtenis, afbeelding, voorstelling.
IMAGINABEL, imaginable, fr., verbeeldend, verzinbaar,
bedenkelijk, denkbaar; wat slechts
verzonnen of bedacht kan worden. Imaginair, denkbeeldig. Imaginatie, inbeelding,
verbeeldingskracht. lmagineren, zich inbeelden, voorstellen, bedenken, verzinnen.
IMAGINUM JUS, was bij de Romeinen een regt,
volgens hetwelk niemand zich mot laten uitschilderen of albeelden, als hi'j niet eene der
overheidsplaatsen, welke men curules noemde, bekleed had.
ImAN, mohammedaanschepriester of geestelijke, die in de moskee de godsdienst verrigt. Iman-effendi, de priester in het serail.
IMARETE, bij de Turken eene soort van hospitaal
of openbaar huis voor armen en reizigers,
hetwelk zichgewoonlijk aan hunne dschamis
of groote tempels bevindt.
IMBAT, een zeewind, die in de havens van de
Levant, des zomers van 10 ure 's morgens
tot na zonsondergang waait.
ImaciLLE, fr., zwak, onvermogend, onnoozel;
een imbècille, een eenvoudige, onnoozele
bijzonder
bloed. Imbecilliteit, zwakheid,
verstandszwakheid, onnoozelheid.
IMBIBE EN inzuigen, naar zich nemen, doortrekken, bevochtigen, drenken. Imbibitie, inzuiging, enz.
IMBREVIATUR, het kort begrip eerier zaak, het
protocol van een notaris.
IMBRIKDAR, Ibrikdar, turkschehofbedienderi die
den keizer, bij de mohammedaansche
godsdienstige wasschingen, het water aanbieden.
IMBUEREN, instorten, inboezemen onderrigten,
leeren.
IMITABEL, imitable, fr., navolgbaar. Imitatie,
navolging. Imiteren, navolgen, nabootsen,
nahpen.
IMMANENT, inwonend • innerlijk, inwendig,
inblijvend.
IMMANITLIT , de wreedheid, barbaarschheid ,
onmenschelijkheid.
IMMATERIA AL, immaterieel, onstoffelijk, onligchanielijk. Immaterialiteit, onstoffelijkheid,
onligchamelijkheid.
IMMATRICULATIE, inlijving • inschrijving, inteekening. Immatriculeren, inlijven, inschrijven, inteekenen in een register (bijzonder
op hooge scholen).

onkwetsbaar.
lat., ingebragt, of medegebragt goed,
huwelijksgoed. Platte , de gevolgtrekking
eerier sluitrede. Illatief, waaruit eerie gevolgtrekking afgeleid kan worden.
ILLEGAAL, onregtmatig, onwettig. Illegaliteit,
onregtmatigheid, onwettigheid. Illegitiem,
illègitime, fr., illegitimus, lat., onregtmatig,
strijdig met de wetten en voorschriften ;
onecht.
ILLIBATUS, lat., onbevlekt, zuiver, onbeschadigd.
ILLIBERAAL, onedelmoedig, laag, niet vrijheidlievend; alles wat teen de neigingen en handelingen van een edel mensch gerigt is.
Illiberaliteit, onedelmoedigheid, laagheid.
ILLICEREN, aanleiding geven, veroorzaken,
opwekken, aanzetten, ophitsen, opstoken.
ILucnE, lat, ,
ongeoorloofd, verboden.
ILuco, lat., terstond, dadelijk, op staanden
voet.
Immyrt, geillimiteerd, onbepaald, onbeperkt,
onbegrensd.
ILLIQUIDE, onzuiver, onklaar, onbewezen.
ILLITERATUS, een ongestudeerde.
ILLITIE, lat., (geneesk.) de zalving, insmering.
Laos, het oog, de oogappel •; ook een mensch,
die Scheel ziet.
ILLosis, itosis, het verdraaijen • van daar het
scheelzien.
ILLOTIS MANIBUS, lat., met ongewasschen handen.
ILLUDEREN, honen, bespotten •; verijdelen, ontwijken.
ILLUMINATEN, dezen naam hebben van tijd tot
tijd, verscheidene sekten aangenomen, die
zich beroemden, verlichten te zijn • dweep ers, die voorga ven, met God in eene nadere
verbindtenis te staan, door bijzondere openbaringen geestverschijningen voorgelicht
teen, enz. Ook medeleden der (1776)
door den voormaligen hooglceraar Weishaupt, in Ingolstadt gestichte, doch tien
jaren daarna door de Beijersche regering
weder opgeheven Illuminatenorde. Illumina tie, de verlichting ; plegtige verlichten
van huizen en andere gebouwen •; ook het
kleuren van eene teekening of prent. Illumineren, verlichten • kleuren.
ILLusth, musio, lat., misleiding, verblinding, IMMATURITEIT 7 onrijpheid, ontijdigheid.
Illusorisch, misleidend, bedriegelijk, ver- ImmEnixAT, onrniddellijk. Immêdiatement, fr.,
oogenblikkelijk, onmiddellijker wijze.
blindend • ontwijkend.
IMMEDICABEL, immedicable, fr., onheelbaar,
ILLUSTRATIE, illustratio, lat., verklaring, ophelongeneeslijk.
dering; onderscheiding, beroemdmaking.
Pluster, illustre, fr., beroemd, doorluchtig, IMMEDIATE STENDEN zijn zulke stenden of vazalILLAESIBEL,

ILLATA,
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len, die onmiddellijk onder den leenheer
staan, en aangeene mindere overheid onderworpen zijn.
IMMEMORABEL, immemoriaal, ongedenkbaar ;
van onheugelijke tijden of;; niet aanmerkenswaardig, niet noemenswaardig.
IMMENSE, fr., onmetelijk. Immensurabel, onmeetbaar. Immensurabiliteit, onmeetbaarheid.
IMMERGEREN, in- of onderdompelen ; onderduiken. Immersie, order 'kin onderdompeling.
IMMERITO, onverdiend, onbillijk.
I MMI een in Zwabenen Zwitserland gebruikelike inhoudsmaat. In het Wurtenburgsche
houdt een imrni 10 maten ; te Ulm 2 schepels,
te Bern maker 48 immi en in Zurich 56 een
mud.
IMMINENT, overhangend, over het hoofd
gend, dreigend, aanstaand, nakend. Intnti.
nentie, imminence, fr., de nabijzijnde tegenwoordigheid eerier zaak ; bedreiging.
neren vooruitsteken; over het hoofd hang
en, naken.
IMMINUEREN, verminderen. Imminutie, imminutio, lat., vermindering.
IMMISCEREN, inmengen ; zich in jets imntisceren,
zich in lets steken,.
zich met iets inlaten
Immissu, ilittiliSSiO, lat., inzetting, toewijzing,
(van het bezit eensgoeds door den rester.
Immitteren, inzenden ; in het bezit stellen.
IMMOBIEL, immobile, fr., onbewegelijk ; ook niet
tot den oorlog uitgerust. Immobilien, iinntobilia(bona), lat. , onroerende goederen of
have, liggende goederen. Intmobiliseren, roerendegoederen in onroerende veranderen.
IMMODERAAT, onhescheiden„ onmatig. Intmoderatie, onbescheidenheid, onmatigheid.
IMMODEST
, onzedig, oneerbaar, onwellevend ,
Immodestie, onzedigheid, oneerbaarheid.
immoLATIE, immolatio, lat. , opoffering.Intont
leren,
opofferen.
IMMORAAL, zedeloos. Immoraliteit, zedeloosheld • onredelijkheid.
IMMORTALISEREN, onsterfelijk maken, vereeuwigen. Intntortaliteit, onsterfelijkheid. Immortel, fr. , onsterfelijk,
immums, immuun, vrij, onbelast; vrij van
schatting. Immuniteit, onbelastheid, vrijheid
van belasting.
IMMUTABEL, onveranderlijk. Immutabiliteit,
onveranderlijkheid. Intmutatie, immutatio,
lat., verandering. Immuteren, veranderen.
IMPANATIE, impanatio, lat. , inbrooding, vereeniging van Christus ligchaam met het avondrnaalsbrood. Het woord impanatie, wordt
slechts door deRoomschkatholijken gebruikt.
IMPARAAT, onbereid.
IMPARDONABEL, impardonable, fr., onvergefelijk.
IMPARTIAAL, impartialis, lat. , onpartijdig.
Impartialiteit, impartialite, fr. , onpartijdigheid.

IMPE.

impartible, fr. , onverdeelbaar.
hnpartibiliteit, on deelbaarheid
IMPASSIBILITEIT, hartstogtlooze toestand, wharin
mengeen lijden gevoelen kan ; gevoelloosheid, hardvochtigheid.
IMPASTATIE, impastatio, lat. , de verdeeging;
dikke, vette kleurgeving; vermenging der
gravecrpunten en strepen. Impasteren, verdeegen •; verwen dik opdragen, punten en
strepen op koperen platen vermengen.
IMPATIENCE, fr., het ongeduld, de onwil. Impatient, ongeduldig. Zich impatienteren, ongeduldig worden.
IMPATRONEREN, impatroniseren, den baas spelen,
de heerschappij aan zich brengen; zich door
vleijerijen bij iemand indringen.
IMPEDIEREN, verhinderen, beletten, Impediment,
Impedintentum, lat., hindernis, hinderpaal.
IMPEGNO, de verpanding, verbinding, borgstelling, verantwoordelijkheid.
IMPENDEREN, aanwenden, tc koste te lei en.
IMPENETRABEL, impenetrable, fr. , ondoordringbaar. Impenetrabiliteit, ondoordringbaarheld, ondoorgrondbaarheid.
IMPENITENTIE, onboetvaaardigheid.
IMPERATIEF, imperativus, lat. , de gebiedende
wijs der werkwoorden, in de spraakkunst ;
in de wijsbegeerte het redebevel : de
kateyorische imperatief, het onvoorwaardelike redebevel.
IMPERATOR, iedere bevelhebber, maar in het
bijzonder de opperbevelhebber eens leers ;
ook de keizer ; alsmede een bijnaam van
Jupiter. Imperatorisch, bevelhebbend, bevelvoerend. Imperatorische ntaaltijd, een
gastmaal, hetwelk de romeinsche keizers,
op den dag, dat zij de regering aanvaarden,
aan de regering gavers.
IMPERCEPTIEEL, imperceptible, fr. , onmerkbaar,
dat noch door het oog, noch door het oor
kan waargenomen worden. Imperceptibiliteit, onmerkbaarheid.
IMPERFECT, imparfait, fr., imperfectum , lat.
onvolkomen, niet geheel, onvolmaakt • de
onvolmaakt verledene tijd, in de spraakkunst.
Imperfectie, onvolmaaktheid, gebrek, maingel.
IMPERFORATIE, eene tegennatuurlijke vergroeijing
van zulke deelen des menschelijken ligchaams, welke in hunnen natuurlijken toestand open moeten zijn.
IMPERIAAL, eigenlijk keizerlijk; ook eene russischegouden munt van tien roebels; de hemel
van een bed of eene koets • eene bloem, kroon
imperiaal, keizerskroon. Imperiaal papier,
papier van de grootste soort. Imperiaal
water, zeker blanketwater. Imperieux, fr.
gebiedend, heerschzuchtig. Imperium, de
heerschappij, het rijk, oppergezag. Imperiunt in imperio, een gebied in een gebied.
IMPERITE, onervaren. Imperitie, onervarenheid,
onkunde.
IMPARTIBEL,
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lat. , een onpersoonlijk
werkwoord. Impersonaliteit, onpersoonlijkheid.
IMPERTINENT, onbehoorlijk, ongeschikt, onzedig,
vermetel, onbezonnen, onbeschaamd,
grof.
Impertinentie, impertinence , fr. , onbeschaamdheid, vermetelheid, trotschheid.
IMPERTURBABEL, imperturbable, fr., onwrikbaar,
onwankelbaar. Imperturbabiliteit, onwrikbaarheid, onwankelbaarheid.
IMPETRANT regstg.) de klager, verzoeker. Impetraat, inzpetratus, lat., de beklaagde. Impetratie, impetratio, lat., het aanzoek, de klagt,
regtsverkrijging. Impetreren, verzoeken,
afvorderen, verkrijgen, bekomen.
IMPETUEUS, impêtueux, fr., hevig, vurig, onstuimig.Impetitositeit,hevigheid, onstuimigheid,
ImPitrEcr, goddeloosheid, roekeloosheid, boosheid. Impieteren, zondigen •; goddeloos ma-;
ken.
IMPINGEREN, aanstooten, aanwrijven.
IMPITOYABEL impitoyable, fr.. onbarmhartig,
meedoogenloos.
IMPLACABEL, implacable, fr., onverzoenlijk.
Implacabiliteit, onverzocniijkheid.
IMPLANTATIE, implantatio, lat., in planting, hiendoor inenting
tin g ; genezing van eene ziektedoor
in eene n boom, enz. , door het bijgeloof uitgevonden. Implanteren, inplanten, inenten.
IMPLEMENT, implementum, lat., vulling, volkomen maki ng. Impleren, vervullen, vol maken,
volkomen makers,
IMPLEXE, ingevlochten, ingewikkeld, wanneer
in een tooneelstuk onderscheidene onderwerP zoodanig ineen gevlochten zijn, dat daardoor eene tweevoudige handeling ontstaat.
IMPLICEREN, inwikkelen. Fides implicita, een
duister, ingewikkeld geloof; vol ens eenige
nude Godgeleerden, het geloof, dat de kinderen ontvangen bij den doop.
IMPLICITE, ingesloten, daarin liggende, 'n ewikkeld, er onder begrepen.
TMPLORANT, een aanzoeker, verzoeker. Imploratie, verzoek, bede, aanzoek, Intploreren, aanzoeken, aanroepen, om hulp smeeken.
ImpLuvium, heette bij de Romeir en die plaats
van een huis, waarovergeen dak was •; NOdat hetgevolgelijk er kon inregenen.
IMPOLI, fr., impoliet, ongeslepen, ruw, grof;
onzedelijk, onwellevend, onbeleefd. Impolitesse, onwellevendheid, onbeleefdheid.
IMPOLITIQUE, fr. intpolitiek , onstaatkundig,
onverstandig.
IMPONEREN, opleggen (b. V. stilzwijgen); gebieden, bevelen, aanbevelen, inboezemen (als
bewondering, eerbied, achting)•; indruk
maken, zich doengelden. Imponerend of
intposant, gebiedend, bevelend, gewigtig,
eerwaardig, indrukmakend. Impositie, impositio, lat., de oplegging (van handers, of
belastingen); imposito silentio, onder opgeled stilzwijgen.

IMPERSONALE, (verbum)

IMPR.

de nietvolksgezindheid (van
personen); onbegrijpelijkheid, onverstaanbaarheid (vangeschriften).
IMPORCITOR, een veld god der Romeinen, die
over de vorengesteld was.
IMPORT, invoer. Importen, invoerswaren. Important, gewigtig, beduidend. Importance,
fr., importantie, het gewigt, aanzien, aanbelang, de waarde. Importatie, invoer (van
vreemde waren). Importeren, invoeren, inbrengen, inzonderheid vreemde waren in
een land • bedragen ; gewigtig of aanzienlijk
zijn •; zich voor jets importeren, in de bres
stellen •; het intporteert veel of weinig, het
brengt veel of weinig in of op, het bedraagt
veel of weinig.
IMPORTUN, onbescheiden, lastig. Importuneren,
lastig vallen, bezwaarlijk zijn. Importunikit, lastigheid, bezwaarlijkheid ; het indringen, overloopen.
bins, onmagtig, zwak. Impos animi, waanzinnig, krankzinnig.
IMPOSANT, zie imponerend.
IMPOSITIE, zie onder imponeren.
IMPOSSIBEL, impossible, fr., onmogelijk. Impossibiliteit, onrnogelijkheid.
ImPosT, imp6t, fr., belasting, warenbelasting.
lmposteren, belastingen opleggen.
IMPOSTEUR, impostor , bedrieger, lasteraar ;
desgelijks een valsch leeraar. Impostura
(imposture) bedriegerij, lastering, huichelarij.
ImPoTgNs, een onvermogende, bijz. om to getuigen. Impotent, onliermogend, onbekwaam,
onmagtig, bijzonder tot het vaderschap ;
ziek, zwakkelijk. Impotentie, onmagt, zwakheid, onbekwaamheid, het onvermagen
huwelijksonbekwaamheid.
IMPRACTICABEL, impraticable, fr., ondoenlijk,
onuitvoerlijk • onbruikbaar (van we en enz.).
IMPRAEGNATIE, impraegnatio, lat., bezwangering , bevruchting ; verzadiging, oplossing ,
bijzonder van zouten en gassoorten in water.
Impraegneren , bezwangeren •; oplossen
verzadigen (van olia en zouten, in de scheikunde).
IMPRAESCRIPTIBEL, onverjaarbaar. Impraescriplibiliteit, onverjaarbaarheid.
ImrliEcATIE, imprecatio , lat., vervloeking, verwensching.
IMPRENABEL, imprenable, fr., onneembaar, onwinbaar(van vestingen). .
IinpREssn, impressio , lat., druk, indruk, invloed, aandoening. Impressum, een gedrukt
schrift. Imprimatur, bet kan of ma gedrukt
worden ook schrijft men dit op de drukproeven, wanneer het blad kan afgedrukt
worden. Imprimeren, drukken, indrukken,
inscherpen, in renters •; i»tprimerie, fr.,
boekdrukkerij, boekdrukkunst.
IMPREVOYANCE, fr., onvoorzigtigheid •; gebrek
aan vooruitzigt.

IMPOPULARITEIT,
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INCA.

fr., improbabiel, on- INACCESSIBEL, zie inabordabel.
bewijsbaar, onwaarschijnlijk, verwerpelijk. INACCOMMODABEL, datgeen vergelijk toelaat.
Improbabiliteit, onwaarschijnlijkheid, ver- INACTIE, inaction, fr., werkeloosheid. Inactief,
werpelijkheid. Improbatie, improbatio, lat.,
werkeloos, ambteloos. Inactiviteit, werkeverwerping, afkeuring, berisping. Improbeloosheid, zie nonactiviteit.
ren, afkeuren, berispen, verwerpen.
INADMISSIBEL, niet ontvanke/ijk, dat niet toegeIMPROBITEIT, improbitó, fr., slechtheid, goddelaten kan•worden.
loosheid.
INADVERTANCE, fr., onopmerkzaamheid, onachtIMPROMPTU, fr., van het lat. in promptu , in
zaamheid • par inadvertance, door onachtgereedheid ; een vers voor de vuist vervaarzaamheid, onverhoeds.
did,
onvoorbereid; ook een in haast bereide IN AETERNUM, lat., eeuwig, voor altijd.
g
maaltijd.
IN AGONE, lat., in de laatste oogenblikken •; in
IMPROPRE, fr., improprie, lat., oneigenlijk, verden doodstrijd, in doodsangst.
bloemd, tiguurlijk. Improprieteit, oneigen- IN ALBIS, nog wit, onbeschreven, onbewerkt
lijkheid, het oneigenlijke.
ook ongebonden (van boeken).
IMPROVISADEN, onverwachte scherpzinnige antINALIENABEL, onvervreemdbaar.
woorden. Improvisateur, fr., improvisatore, INALLIABEL, onvereenbaar, onverbindbaar.
ital. ,
een dichter , die voor de vuist verzen INALTERABEL, onveranderlijk, onverderfelijk.
op
zegt. Improviseren
, verzen voor de vuist, IN ANNUM SEQUENTEM, teen het volgende jaar.
onvoorbereid (ex improviso) _ uitspreken, IN ANTECESSUM, lat., als voorschot,
vooruit.
dichten, zinger).
INAPPETENSIE, tegenzin, afkeer, walging ; geIMPRUDENT, onbedachtzaam, onvoorzigtig, onbrek aan eetlust.
verstandig. Imprudentie, imprudence, fr., INAPPLICABEL, inapplicable, fr., niet toe passeonbedachtzaamheid, onvoorzigtigheid, onlijk, niet aanwendbaar. Inapplicatie, luiverstand.
heid, nalatigheid in het aanwenden van vlijt.
IMPUBERES, onmondigen, en in het bijzonder
INAPPRECIABEL, onschatbaar.
zulkepersonen, die nog niet huwbaar zijn. INAPTITUDE, fr., ongeschiktheid.
IMPUDENT, onbeschaamd, schaamteloos. ImpuIN ARmis, onder de wapenen, in het geweer.
dentie, onbeschaamdheid, schaamteloosheid. INARTICULÈ, fr., onduidelijk uitgesproken, niet
Impudiciteit, onkuischheid, schaamteloosonderscheidengeluiden, toonen).
held, oneerbaarheid.
INARTIFIClEEL, inartificiel
,
fr., ongekunsteld.
IMPUGNATIE, impugnatio, lat., aanvechting, be-.
INATTENT, onopmerkzaam. Inattentie, ono pstrijding. Impugneren, bestrijden, bevechmerkzaamheid, onachtzaamheid.
ten.
INAUGURAAL, plegtig, ter inwijding dienende •;
IMPUISSANCE, fr., onvermogen, zwakheid. Iminaugurale rede, inwijdingsrede (op hoogepuissant, onvermogend, zwak. Zie impotent.
scholen). Inauguratie, inauguratio, lat.,
IMPULSIE, impulsus, lat., aandrift, stoot, opinwijding, plegtige instelling of bevestiging
wekking. Impulsier, aandrijvend, aanstoo(in een eerambt). Inaugureren, inwijden,
tend, aanzettend, opwekkend.
le ti inleiden.
P
IN BONA PACE, ingoede rust.
IMPULSORIALES, excitatoria, de verordeningeri,
waarin de opperregter eenen onderregter IN CALCULO, ingetal, telling of berekening.
INCAMERATIE, intrekking van een goed; de
aanmaant, om iets to verrigten.
IMPUNE, lat., ongestraft, straffeloos. Impunibel,
inlijving van hetzelve met de pausselijke
onstrafbaar. Impuniteit , impunite , fr.
domeingoederen. Wordt zulk een goed weder
straffeloosheid, vrijstelling van straf.
uitgegeven, zoo beet zulks desincameratie.
INCAMINEREN, zich den weg tot iets banen, let s
IMPURE, fr., onrein, onzuiver, vuil,laag. Impuretê, onreinheid •; impuretes , vuile, lage
geschikt aanvangen.
uitdrukkingen,
die teen
gen de wellevendheid INCANTATIE , incantatio, lat., betoovering ,
bezwering.
strijden. Impuriteit, onzuiverheid, onreinINCAPABEL, incapable, fr., onbekwaam. Incaheld, vuilheid.
paciteit , onbekwaamheid.
IMPUTATIE, imputatio, lat., toerekening, be. schuldiging. Imputeren, toerekenen, be- IN CAPITA lat., naar de hoofden, of personen.
INCARCERATIE, incarceratio, lat., inkerkering,
schuldigen, de sehuld geven.
opsluiting. Incarcereren, inkerkeren, opsluiIMRAHOR-BASCHI, Imbrohor-Baschi, de opperten, in hechtenis nemen.
stalmeester van den Turkschen keizer.
INCARNADIN, fr., bleekrood, vleeschkleur. IncarIntwArr, eene andere lezing voor imbat.
nantia, vleeschgevende middelen. Incarnaat,
INABORDABEL, ontoegankeliik. Als inaccessibel.
IN ABRUPTO NECESSITATIS, ingevalle van den
eigenlijk vleesehldeur, hoogrood. Incarnatie,
incarnatio, lat., de vleesch- of menschwor uitersten nood.
IN ABSTRACT°, zie abstract.
ding van Christus ; de vermenging en verINACCEPTABEL, onaannemelijk, niet ontvankelijk,
eeniging van eene natte met cene drooge
nietgeldig, h. V. een wissel, een voorslag.
stof, door langzame inzuiging of opslorping.
IMPROBABEL, improbable,
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Incarnatief , vleeschbevorderend, vleesch-

INCO.

IN COENA DOMINI, (in het avondmaal des Ileeren)
zijn de eerste woorden eener pausselijke
gevend, vleeschrnakend.
bulle, welke den banvloek bevat over alien,
INCARTADEN, beleedigende, moedwillige streken.
die de Roomsch Katholijke kerk niet aankle
IN CAS, ingeval.
ven; wordende deze bulle vroeger jaarlijks
INCENDIAIRE, incendiarius, een brandstichter,
te Rome op Witten Donderdag openlijk vooroproermaker. Incendieren, in brand steken,
gelezen.
brand stichten. Incendium, brand, brandINCOGITANCE, fr., onbedachtzaamheid, onbezonstichtingguurlijk)
vlam des oproers.
,
(fi
nenheid. Incogitata, toevallen, gebeurtenisINCERATIE, het vermengen van drooge din en
sen, waaraan niemandgedacht heeft.
met eene vloeistof, waardoor eerie massa
voortgebragt wordt, welke de vastheid of INCOGNITO, onbekend • het incognito, de onbekendheid, verborgenheid ; het aannemen
dikte van warm was heeft.
van cenen vreemden naam, om niet bekend
INCERTITUDE, fr., onzekerheid.
te wezen.
INCESSAMMENT, fr., onverwild.
J
INCOHAERENT, niet zamenhangend. IncohaerenINCESTUS, de bloedschande, ontucht onder bloedtie, gebrek aan zamenhang.
verwanten. Incestueus, bloedschandig.
INcoLAAT, Incolaat-regt, in Bohemen en Silezie
INCH, eene engelsche lengtemaat, een duim,
datgene,wat in andere landenindigenaatheet.
waarvan er 36 een yard of engelsche el uitINCOMBUSTIBEL, incombustible, fr. onbrandbaar.
maken.
INCOMMENSURABEL, onderling onmeetbaar ; wat
INCIDENT, incidenter, toevallig, bij gelegenheid,
niet door eenegemeene maat kan gemeten
een incident, een toeval, eene tusschenzaak,
worden. Incoinnzensurabiliteit, onderlinge
bijzaak (b. v. in een regtsgeding). Incidenonmeetbaarheid.
tarius, een zwarigheidmaker. Incidentie,
invalling, inval ; intrede. Incideren, inval- INCOMMODE, fr., ongemakkelijk, lastig. Incommoderen, lastig zijn of vallen, verontrusten,
len, tusschenbeide komen.
moeijelijk maken. Incommoditeit, incommoINCINERATIE, de verbranding van vaste ligchadile, fr.,lastigheid, ongelegenheid, bezwaar.
men tot asch, de in de asch legging. IncineIncommoduzn, lat., nadeel, bezwaar, last.
reren, in brand steken, tot asch verbranden.
IN COMMUNI, lat., en commun, fr., in het
INCIPIENT, een aanvanger, leerling.
gemeen, gemeenschappelijk. In communem
IN CIRCA, omstreeks.
usum, lat., tot algemeen gebruik.
bum, incisuur, insnijding.
INCOMMUNICABEL
onmededeelbaar, geheim.
INCITABEL, incitable, fr., opwekbaar, opruibaar,
Incommunicabiliteit, onmededeelbaarheid.
Boor Incitabiliteit, opwekbaarheid,
k1
opruibaarheid, kitteloorigheid. Incitamen- INCOMMUTABEL, incomnzutable, fr., onveranderlijk. Incommutabiliteit, onveranderlijkheid.
tum, lat., een opwekkingsmiddel. Incitatie,
aanzetting, opruijing, aandrijving. Inciteren, INCOMPARABEL, onvergelijkelijk, voortreffelijk.
aanmoedigen, aanzetten, opruijen, aandrij- INCOMPATIBEL, incompatible, fr., onvereenbaar,
dat met elkander niet bestaan kan. Incomven, aanvuren.
patibiliteit, onbestaanbaarheid, onvereenInaviL, fr., incivilis, lat., onbeleefd, onwellebaarheid.
vend, onbevallig, onzedig. Inciviliteit, incivilite, fr., onbeleefdheid, onwellevendheid, INCOMPETENT, onbevoegd, onbehoorlijk, ongenoegzaarn , niet geldig. Incompetentie ,
g
rofheid.
incompetence, fr., onbevoegdheid (b. v. om
INcivismus, gebrek aan burgerzin, ontstentenis
over zaken te oordeelen.)
van burgerdeugd.
INCOMPLAISANCE, fr., onvriendelijkheid, onwelleINCLAVEN , zie enclave. Inclaveren, insluiten,
vendheid. Incomplaisant, onvriendelijk
omringen.
onbeleefd, onwellevend.
INCLEMENTIE, ongenade, onmedoogendheid, hardheid • ook in het bijzonder, de on evade der INCOMPLEET, onvolledig, onvoltallig.
goden, al me de gestrengheid des weders. INcompux,eenvoudig,niet zamengesteld.Incontplexe grootheid, eenvoudige, niet zamengeINCLINATIE , neiging , genegenheid , liefde ,
steldegrootheid.
geliefde. Inclineren, eene neiging tot iets
INCOMPREHENSIBEL, onbegrijpelijk.
hebben, tot ietsgenegen zijn.
INCOMPRESSIBEL, incompressible, fr., niet zamenINCLINATORIUM, een werktuig, om de inclinatie
drukbaar. Incompressibiliteit, onzamendrukof belling der magneetnaald te meten en te
baarheid,
onzamenpersbaarheid.
bepalen.
IN CONCERTO, in zamenstemming, in overeenNCLUDEREN, insluiten. Inclusie, inclusio, lat.
I
stemming.
uitsluiting: inclusio unius est exclusio alterius, van de insluiting der eene zaak hangt INCONFIDENTEN, Zij, die bij de overheid des lands,
we ens gevaarlijke verstandhouding met den
de insluiting eener ;Indere af. Inclusive,
vijand, verdacht zijn inconfidentie-tribunaal,
fr., inclusier , ingesloten„ medegerekend.
re thank om zulke verdachte personen to
lnclusum, lat., het ingesiotene, nevensvonnissen.
gaande, de bijlage.
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fr., incongruent, Diet passend, on eschikt, Diet overeenkomstig • strijdig met
de regelen der spraakkunst. Incongruentie,
incongruite , incongruiteit , ongepastheid
ongeschiktheid,
onvoegzaamheid.
INCONSEQUENT, omgerijmd, tegenstrijdig. Inconsequentie, onnaauwkeurig gevolg, on erijmdheid, tegenstrijdigheid, wederspraak.
IN CONSESSU TOTIUS SENATUS
voor de geheele
raadsvergadering.
INCONSIDERATIE, onbedachtzaamheid, onbezonnenheid, onachtzaamheid.
'INCONSISTENT, niet vast, zondef vastheid, onbestendig, onstandvastig. Inconsistentie, onstandvastigheid, onbestendigheid.
INCONSOLABEL, inconsolable, fr. ontroostbaar.
INCONSTANT, fr., inconstance, inconstantie, zie

INCONGRU,

inconsistent.

INDE.

nomene lompheid en in het oogloopende
kleeding wil onderscheiden.
INCRUSTAAT, een overkorst ligchaam, dat met
eene steenachtige of kalkachtige korst overtrokken is. Incrustatie, de overkorsting,
overdekking, van een ligchaam met eene
steenkorst. Incrusteren, overkorsten, met
eene steenkorst overdekken.
INCUBATIE, incubatio, lat., voorzeggingsdroom,
oddelijke slaap der ouden, welke in de
g
tempels der goden la ten te slapen, om
derzelver hulp te verwachten en godspraken
in den droom te vernemen • ook het broeden
van hetpluimgedierte.
1INCUBE, fr., incubus, lat., de nachtmerrie, eery
in den slaap.
gevoel van drukking op de borstin
INCULPAAT, die van iets beschuldigd of aan ek/aagd wordt. lnculperen, van jets beschul-

di en aanklagen.
tegen de grondwet of staatsINCULPABEL, onschuldig, onberispelijk. Inculregeling, met de grondwet strijdig.
pant, beschuldiger. Inculpatie, inculpatio,
INCONTESTABEL, incontestable, fr., onbetwistlat., beschuldiging. Inculperen, beschuldibaar, ontegensprekelijk, uitgemaakt.
gen, de schuld geven.
IN CONTINENT', op staanden voet, oogenblikkelijk,
IN CULPA VERSEREN, schuldig of strafbaar zijn.
terstond. Incontinentie, oningetogenheid
1INCULQUEREN, inculquer, fr., inculcare, lat.,
onkuischheid.
inscherpen, inprenten.
IN CONTRARIUM, in het tegendeel.
INCULTUUR, onbebouwde toestancl, het niet beINCONTRO bij kooplieden) toeval of gelegenheid,
bouwen • ook de onbeschaafdheid, ruwheid.
b. v. om waren aan te voeren, te verkoopen,
enz. Incontreren, gelegenheid of hulp vinden. INCUMBEINTIE, pligt, verpligting. Incumberen,
zich op jets toeleggen.
INCONVENABEL ongepast , onbehoorlijk als
inconvenient, on bekwaatia , ongeschikt, INCUNABELE1N, incunabula, wieg • ook eerste of
vroegste drukken na de uitvinding der boekInconvenientie, ongepastheid, onbehoorlijkdrukkunst, b. v. de spiegel onzer behoudeiktheid ,
held, onbekwaamheid , ongesc
h
nisse van Laurens Koster. Ab incunabulis,
onvoegzaamheid.
van de wieg af, van kindsbeen af, van de
IINCONVERTIBEL, inconvertissabel, onveranderprille jeugd af.
lijk, waaruit geen ding van eerie andere
INCURABEL, onheelbaar, ongeneeslijk.
soort kan gemaakt worden •; onbekeerlijk.
INCORPORALITEIT, onligehamelijkheid. IncorpoIN CURIA., lat., op het raadhuis, op het stadhuis.
ratie, inlijving, vereeniging (van !ander), INcuRrA, zorgeloosheid, nalatigheid.
enz.). In corpore, in een iigehaam, geza. brcumosITE, fr., gebrek aan nieuwsgierigheid,
nalatigheid of achteloosheid in het verwernrienlijk, te zamen. Incorporeren, inlijven,
ven van nuttige kennis.
vereenigen.
INCORRECT , fr., onnaauwkeurig gebrekkig. INCURSIE, incursio,lat., vijandelijke inval, strooperij in het land.
Incorrectheid, onnaauwkeurigheid, gebrekkigheid. Incorrigibel, onverbeterlijk, hope- INCURVATIE, incurvatio, lat., kromming. Incurveren, krommen.
loos.
INCUSUS GESTEMPELD, noemt men die munten der
INCORRUPT, incorruptibel, incorruptible, fr.,
Romeinen, waarop de hoofd- of keerzijde
onbedorven, onverderfelijk; onomkoopbaar.
ontbreekt, en waarbij de verhevene stem el
Incorruptibiliteit, incorruptie, onverderfevan de eene zijde op de andere zijde verdiept
lijkheid •; onomkoopbaarheid.
INCOURANT, fr., niet gangbaar, niet leverbaar,
staat.
INDAGATIE, indagatio, lat., nasporing, uitvor(munten en waren).
sching, opsporing. lndageren, nasporen,
INCRASSANTIA inviscantia, verdikkingsmiddenavorschen, opsporen, doorgronden.
len • geneesmiddelen, welke het waterige
INDEBITUM, eene nietschuld. Indebite, niet verblued verdikken. Incrassant, verdikkend.
schuldigd • b. v. jets indebite betalen, heet,
INCREDIBEL, incredible fr. ongeloofbaar. Therehet een men niet schuldig is betalen. Indedibiliteit, ongelollijkheid. Increduliteit,
biti condictio, de terugvoering van eene,
ongeloovigheid, ongeloof.
uit dwaling gedane, betaling.
INCREMENTUM, lat., aanwas. Incresseren, aanINDECENT, onwelvoegelijk, onzedig, onkiesch,
wassen. toenemen.
oneerbaar. Indecentie, onwelvoegelijkheid,
1INCROIJAEEL, incroyable, fr., ongeloofelijk ; een
onzedigheid, onkieschheid.
incroyable, iemand, die zich, door aangeINCONSTITUTIONEEL,
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ononicijferbaar, onverklaarbaar, ondoorgrondelijk.
Ink's, fr., indecisus , lat., onbeslist, besluiteloos. Indecisie, indecisio, lat., onbeslistheid,
besluiteloosheid.
INDEcuNABEL, dat niet verbogen kan worden
(van woorden, in de spraakkunst).
INDECORUM, zie indecentze.
INDEFECTIBILITEIT, onophoudelijkheid, wat van
altijddurenden voortgang is.
INDEFuvr, fr., indefinite, lat., indefinitief, onduidelijk, onbepaald.
INDELEBILLIS
onverdelgbaar. Indelebilis character, heet de Katholijke priesterwijding.
INDEMNISATIE, schadelooshouding. Indemniseren, schadeloosstellen. Indemniteit, schadeloosstelling.
INDEPENDENT, onafhankelijk • in Engeland, een
Presbyteriaan, Puritein. Independentie, independance, fr., onafhankelijklieid.
INDETERMINATUM, in de wiskunde, jets onbepaalds,
b. v. wanneer men vanponden spreekt, zonder te zeggen, welke soort van ponden men
bedoelt.
INDETERNINE, fr., onbepaald, besluiteloos, onbeslist. Indeterminismus,het gevoelen, dat wij
lets kunnen willen, zonder door eenige reden
daartoe bewogen te worden. Indeterminist,
een aanhanger van dit gevoelen.
INDEvooT, zonder aandacht, oneerbiedig
ongodsdienstig. Indevotie, oneerbiedigheid,
gebrek aan aandacht.
INDEX, een aanwijzer, register, bladwijzer.
Index expurgatorius, in Rome, eerie list van
boeken, welke zoo lang verboden blijven,
tot de daarin voorkomende aanstootelijke
plaatsen veranderd of doorgeschrapt zijn.
INDIAANSCHE BOMKOGELS, (in de lustvuurwerken)
komen met eenegroote Indiaansche noot
overeen, waaruit een kogel speelt, en welke
onder op eene schijf staat, waarin een dozijn
zwermers steken, die door den kogel, wanneer hi' afgebrand is, aangestoken worden.
INDICATIE, indicatio, lat., aanwijzing; vermoeden. Indicatief, indicativus(modus), de aantoonende wijs (in de spraakkunst). lndicium,
een teeken, aanwijzing. Indictie, indictio,
lat., de aankondiging of zamenroeping van
eene kerkelijke vergadering • het romeinsche
kringtal (een tijdperk van 15 jaren).
INDIFFERENT, onverschillig, koelzinnig. Indifferentie, indifference, fr., onverschilligheid,
koelzinnigheid. Indifferentismus •,°riverschilligheid, koelheid (bijzonder in het godsdienstige). Indifferentist, een onverschillige,
koelzinnige.
INDIGENAAT, het burgerregt, het regt van eenen
inboorling des Ivids en alle daaraan verknochte voordeelen • ook het verleenen van hetzelve aan eenen vreemdeling, waarbij hi' al
het regt en voordeel van eenen inboorling
bekomt.

INDECHIFFRABEL

INDO.

fr., behoeftig, arm, nooddruftig,
benoodigd, gebrekkig, noodlijdend •; een
arme, noodlijdende. Indigentie, indigence,
fr., gebrek, behoeftigheid, armoede.
INDIGES, in het meervoud Indigetes , in het
landgeboren goden, of vergode menschen,
die in het land, alwaar zij.vereerd werden,
ookgeboren waren. Ter eere van hen had
men bijzondere hymnen, welke Indigitamenta heeten.
IIVDIGEST, onverteerd (van spijzen). Indigestible,
onverteerbaar. Indigestie, slechte spijsvertering.
INDIGITATIE, indigitatio, lat., aanduiding
vingerwijzing). Indigesteren, met den
vinger aanwijzen.
INDIGNATIE, indignatio, lat., verontwaardiging,
gramschap, Worn, misnoegen, ontevredenheld. Indigneren, verontwaardigen, vertoornen, boosmaken, beleedigen, onwaardig
behandelen. Indigniteit, onwaardigheid ,
beschimping, afschuwelijkheid.
INDIGO, de bekende schoone stof, om blaauw te
verwen. Indigotorie, een gebouw of fabrijk,
waarin men de indigo bereidt.
INDIRECT, niet regelregt, middellijk, verborgen,
door omwegen.
INDISCERNIBIL1TEIT, gebrek aan oordeelskracht.
INDISCIPLINE, fr., teugelloosheid, ongeregeldheld, losbandigheid. Indisciplinable, on edisciplineerd, dat niet beteugeld kan worden, losbandig, ongebreideld; (krijgsk.)
ongeleerd, ongeoefend.
INDISCREET, onbescheiden, onbezonnen, praatachtig, onvoorzigtig. Indiscretie, onbezonnenheid, onbescheidenheid, onvoorzigtigheid, praatachtigheid.
INDISPENSABEL, indispensable, fr., onmisbaar,
noodwendig, onvermijdelijk, volstrekt.
INDISPONEREN, ongeschilo, misnoegd, verdrietig,
onpasselijk maken. Indispose, fr., indispoost,
kwalijk gezind, ongesteld, onpasselijk. Indisponibel, onbeschikbaar, waarover men niet
beschikken kan. Indispositie, onpasselijkheid, ongesteldheid, misnoegen, verdrietelijkheid.
INDISPUTABEL, indisputable, fr., onbetwistbaar,
wat niet bestreden kan worden.
INDISSOLUBEL, indissoluble, fr., onoplosbaar.
Indissolubiliteit , onoplosbaarheid.
INDISTINCT, indistincte, lat., and uidelijk, onbepaald.
INDIVIDU, individuum, lat., een ondeelige, enkele ; bijzonder mensch of persoon. Individualiteit , de enkelheid. Individualiseren,
tot ondeelige of enkele dingen brengen./ndividueel, enkel, bijzonder, persoonlijk. Individuiteit, persoonlijkheid, enkelheid.
INDIVISIBEL, indivisible, fr., ondeelbaar.
visibiliteit, ondeelbaarheid.
INDIGENT,

INDOCILITEIT onleerzaamheid, hardleerigheid.
INDOLENT

ongevoelig, onverschillig , stomp
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INFE.

traag. Indolentie, indolence, fr., ongevoelig- IN EXPENSAS CONDEMNEREN , in de kosten verwijzen.
held, onverschilligheid, traagheid.
IN DUBIO, lat., in twijfel, of in een twijfelachtig
INEXPERIENTIE, onervarenheid, gebrek aan ongeval. Indubitabel, ontwijfelbaar.
dervinding.
INDUCEREN, verleiden, bedriegen, ook besluiten,
INEXPIABEL, onverzoenlijk , onverzoenbaar , onuitwischbaar.
gevolgtrekkingen maken. Inductie , inditetio, lat., verleicling, overreding, besluit, ge- INEXPLICABEL, onverklaarbaar.
volgtrekking.
INEXPRIMABEL, onuitsprekelijk , onbeschrijfelijk.
INDUCIAE, het uitstel, dat aan eenen schuldenaar,
INEXPUGNABEL, onverwinnelijk, onbedwingbaar.
die buiten zijn toedoen in verval geraakt is, IN EXTENSO, volkornen, in degansche uit etot betaling zij ner schulden toegestaan wordt.
strektheid.
INDULGENT, toegevend , toegeeflijk, verschoonend,
INEXTINGUIBEL, onuitblusschelijk, onuitroeibaar.
zacht. Indulgentie , indulgence, fr., toegeef- INFAAM, eerloos, oneerlijk, schandelijk, afschuwelijk , eerroovend. Infantatie , lastering,
lijkheid , begunstiging •, aflaat (in de roomsche kerk). Indulgeren, toegeven, verschooeerloosmaking, eerrooven , schandvlekking.
Infameren, lasteren, schenden , eerloos manen, door de vingeren zien.
INDULT, uitstel , respijt , betalingsuitstel of terken , voor eerloos verklaren , in eenen kwaden naam
, eerrooven. Infaie
mijn , pauselijke genadebrief.
anzie
schande , schandelijkheid , eerloosheid
INDuLTo, spaansch, een tol van 2 1 /2 procent, die
schandvlek.
van alle koopwaren , uit Amerika in Spanje
IN FACIEM, lat., in het aangezigt.
overgebrag,t geheven wordt.
IN FACTO, lat., in der daad, werkelijk.
IN DUODECIMO, in de , of ter grootte van twaalf,
1NFAILLIBEL, infaillible, onfeilbaar, ontwijfel(12 bladen in een vel) in den boekhandel.
IN DUPLO, lat., dubbel, tweevoudig.
baar, onmisbaar, zeker. Infaillibiliteit, in allibiliteit , onfeilbaarheid . zekerheid.
INDURATIE, induratio, lat. , verharding. InduINFANT, een koningszoon of prins (in Spanje en
reren, verharden.
Portugal), uitgezonderd de kroonprins, die,
INDusTRIE,vlijt, nijverheid ,werkzaamheid, kunstvlijt. Industriekantoor, kantoor van inlandin Spanje , prins van Asturien , en in Portugal , prins van Brasilie heet. Infante, eene
sche vlijt. Industrieux, vlijtig, ijverig, werkzaam , kunstig , vernuftig in het doers van
Spaansche of Portugeesche koningsdochter.
INFANTERIE, voetvolk, voetknechten,
soldaten to
uitvindingen,
voet. Infanterist, voetknecht, soldaat to voet.
k onuitdrukbaar.
INEFFABEL, onuitsprekelij,
INFANTICIDE, infanticidium , lat., kindermoord.
IN EFFECTU, lat., in der daad, werkelijk, wezenINFARCTUS, verstoppingen en verhardingen in de
lijk.
ingewanden, en den onderbuik.
INEGAAL, inegal, fr., ongelijkinegaliteit, ongeINFATIGABEL, onvermoeid, onvermoeibaar.
lijk heid.
INFATUEREN, tot dwaasheden verleiden, dwaas
INELEGANT onsierlijk, smakeloos , zonder bemaken. Infatuatie, de verdwazing.
koorlijkheid , plomp. Inelegance , onsierlijkIN FAVOREM, lat., tengevalle, ter gunste. Zie en
held, smakeloosheid, plompheid.
faveur.
INEPT, ongerijmd, onnoozel, plat. Ineptien, onIn
INFECT, aan
aangestoken ,
, besmet.
aanstegerijmdheden, onnoozelheden, platheden.
king, besmetting. Infecteren, aansteken, beINEQUAAL, inaequalis, lat., ongelijk, oneven, onsmetten.
derscheiden. Inequaliteit, ongelijkheid.
INTEL, zie inful.
INERS, inerte, lat. , traag, ledig. Inertie , traagINFEREREN, inbrengen, invoeren.
held.
IN EssE , b. v. in esse zijn , goed in orde zijn, INFER!, lat., de onderaardsche goden •, ad infen of naar het rijk der dooden , het
rosiin
wel zijn.
schimmenrijk.
INESTIMABEL, onschatbaar.
INFEMEN (in feriae) doodenoffers, welke aan de
IN EVENTUM, in aliengevalle, in gebeurlijk geval.
INEVIDENTIE, inevidence, fr., onduidelijkheid.
onderaardschegoden, voor de zielen der
INEVITABEL, inevitable, fr., onvermijdelijk.
overledenen,
gebragt werden.
INEXACT, onnaauwkeurig. Inexactitude, fr., onINFERIEUR , ondergeschikt , onderhoorig ; een
ondergeschikte , onderhoorige. Inferioriteit,
naauwkeurigheid.
de ondergeschiktheid , minderheid , onderIN EXCESSU, ten overvloede, in overmaat , overhoorigheid.
dadig,
overdreven.
INFERNAL, infernalis, lat., helsch, onderaardsch,
INEXCUSABEL, inexcusable, fr., onverschoonbaar,
lapis infernalis, helsche steen, een wegbijonverantwoordelijk.
tend ofwegvretend middel , dat uit zilver
INEXIGIBEL , onafvorderbaar. Inexigibiliteit, ongemaakt wordt. Infernus, de hel : ex inferno
afvorderbaarheid.
nulla est redemtio, uit de hel is eene verINEXORABEL, onverbiddelijk. Inexorabiliteit, onlossing.
verbiddelijkheid.
INEXPECTATUS, onverwach t.
INFERTIL, onvruchtbaar , dat geene vruchten
KUNSTWIL
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Infertiliteit, onvruchtbaarheid.
drat.
ag
verontrusten , kwellen , onveilig
maken, vijandelijk behandelen. Infestering ,
infestatie , verontrusting, vijandelijkebehandeling, kwelling.
F EUDEREN, beleenen, tot leen verstrekken of
IN
geven.
INFIBULA.TIE, de insteking van eenen metalen
ring voor in de voorhuid, hetwelk bij eenige
Asiatische en Afrikaansche volkeren als een
middel tot bevordering der kuischheid en
onthouding, in zwang is. — Infibuleren,
eenen ring zoodanig insteken, hetwelk te
Rome eertijds geschiedde, om de 'on ens
hunne stemlanger te doen behouden.
InalcrEREN, zie infecteren.
INFIDELE, fr., ongetrouw, trouweloos. In deliteit, ongetrouwheid, trouweloosheid.
IN FIDEM, lat., ter verzekering, ter bevestiging.
INFIGEREN, insteken , inhechten , instooten , inprenten (b. v. in het geheugen).
INFILTRATIE, het intrekken van eene vloeistof in
een hard ligchaam.
INFINIMENT fr., infinite , lat., oneindig , eindeloos.
INFINITESIMAALREKENING, de rekening met oneindig kleinen, differentiaalrekening.
INFINITIVUS in de spraakkunst , de onbepaalde
wijs der werkwoorden. Infinitum , het oneindige , onbepaalde. Ad infinitum , tot in
het oneindige.
INFIRNE, fr., zwak, krachteloos. Infirmeren,
krachteloos maken, verzwakken, ongeldig
maken. Infirmerie, een kranken- of ziekeng.
huis. Infirmiteit, zwaliheid, het onvermoen
IN FLAGR ANTI, (delicto), op heeter daad. Zie

INFESTEREN

&grans.
inflammable, fr., ontvlambaar,
brandbaar •; infi'ammabele lucht, ontbrandbare lucht. Inflammabilia, ontvlambare ,
brandbare din en. In ammabiliteit in lammabilitó, ontviambaarheid, brandbaarheid.
Inflammatie, inflammation, fr., ontsteking,
brand. Inflammeren, ontsteken, sterk verbitten, ontvlammen, aanvuren.
INFLATIE, inflatio, lat., opblazing, opzetting
van het ligchaam, door winden.
INFLECTEREN, buigen, ombuigen. Intlexibel,
inflexible, fr., onbuigbaar, onbuigzaam,
onverbiddelijk, stijfhoofdig. In exibiliteit
inflexibilite, fr., onbuigzaamheid, stijfhoofdigheid. Inflectie, inflexion , fr., intlectio,
lat., buiging ; (muz.) verandering van toon,
overgang in eenen anderen Loon •; (sterrek.)
bui ging der lichtstralen, afkeering der lichtstralen van de re to rigting.
INFLIGEREN opleggen, toebrengen (eerie straf).
verscheidenheid der soort,
INFLORESCENS,
de planten bloeijen, of de onderscheiwas
dene stelling der bloemstelen.
IN FLORIBUS, lat., in bloei, in welstand •; lustig
en vrolijk.

INFLAMMABEL,

INFLUENTIE,

INGE.

invloed. , invloeijing, in werking.

Influenza, ital., degriep, ziekte, eene al e-

meen heerschende vloeikoorts (landziekte).
Intlueren, invloeijen, inwerken. Influxie,
intluxus, lat., invloeijing, invloed.
IN FOLIO, zie folio.
IN FOLLE in het algemeen, met den hoop.
INFORMAAT, een bijzonder oordeel, hetwelk
iemand tot zijne leering aanneemt.
IN FORMA PROBANTE, lat., in bewijzenden, geregtelijken vorm.
INFORMATIE, berigt •; leering, onderzoeking,
navorsching. Informator, een leeraar, huisleeraar, gouverneur. Informeren, onderrigten, berigten.
INFORME, fr., wanstaltig, gedrochtelijk.
IN FORO, in of voor hetgeregt.
INFORTUNA, ongelukkig, heet bij de Astrologen
eeneplaneet, wanneer derzelver stand zoodanig is, dat hij, volgens hurl gevoelen, kwaad
aanduidt. Bijzonder drage n dezen naam de
beide vijandige planeten Saturnus en Mars,
van welke de eerste infortuna major en de
laatste infortuna minor heet.
INFRA, lat., onder, beneden. Infralapsaire, fr.,
infralapsarius, lat. ondervaldrijver.
INFRACTIE, verbreking, b. v. van een verdrag •
overtreding.
INFRANGIBEL, onbreekbaar. Infrangibiliteit
onbreekbaarhefd.
IN FRAUDEM, lat., ter misleiding, tot gevaar en
nadeel • door bedriegelijke overtreding der
wetten.
INFREQUENT, zelden • niet talrijk, weinig bezocht,
leclig, zonder bijeenkomst van menschen.
In
requentie
re , onbezochtheid , ontblootheid
van menschen.
INFRINGEREN, breken, overtreden (verdragen,
wetten). Zie infractie.
INFRUCTUEUS, infructueux, fr., vruchteloos.
INFUL, eene bisschopsmuts met twee spitstoeloopende zijden, waarvan de eene het oude
en de andere het nieuwe testament aanduidt;
de bisschoppen zetten dezelve, bij zekere
gelegenheden, op, wanneer zij in hun le tge‘Naad verschijnen . Infuleren, de bisschopsmutsgeven, tot bisschop maken.
INFUNDEREN, lat.. in- of opgieten, instorten,
door den trechter laten loo en. Infusie,
ingieting, invloeijing, instorting •; infusiediertjes, kleinewormpjes, waarvan men reeds
390 soorten ontdekt heeft, en die van de
zaaddiertjes wet behuoren onderscheiden te
worden.
,
een geneesmiddel, het-.
INFUSORIUM, infusum
welk in een opgietsel van heelmiddelen van
ondcrscheidene soort bestaat.
IN FUTURUM, lat., in het toekomende, voor de
toekomst.
IN GENERE, lat., in het algemeen •; over het algemeen, het tegengestelde van in specie, in
bet bijzonder.
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I NGENEREREN, inplanten, inenten, inaarden.
INGENIEUR, fr., krijgs- of vestingbouwkundige
ingenieur van den waterstaat, bouwkundige
voor de waterers, rivieren, bruggen en we en.
Ingenieus, ingènieux, fr., zinrijk, vindingrijk, vernuftig, scherpzinnig.
INGENIUM, het natuurlijk of gezond verstand,
aangeborene bekwaarnheid of geschiktheid.
Genie.
INGENU, fr., opregt, trouwhartig, eerlijk, vrijmoedig. Ingenui, lat., eerlijk- of vrijgeborenen, teen lijfeigenen overstaande. Ingenuitelt, opregtheid, openhartigheid, redelijkheld • ook de staat van vrijgeboren to
INGEREREN, invoeren, zich ergens in men en.
INGRATITUDE, fr., ingratitudo, lat., ondankbaarheid.
I N GAA.TIAM, lat., ten gevalle, ter gunste, uit
wellevendheid.
INGREDIENT, bestanddeel, mengsel, toevoegsel
bij geneesmiddelen, zalven, enz.
INGRESSIE, toe an
toetreding, ingang, bijval.
INGROSSEREN, heet in den kanselarijstij1 een
geschrift in het net overschrijven. Hij, door
wien zulkgeschiedt, heet ingrassator, in-

INIGITEN, Jezuiten,

INO.

naar den voornaam van den
Spanjaard Inigo (Ignatius) Lojola, stichter
dier orde.
INIMAGINABEL, onverbeeldelijk. onbegrijpelijk.
INIMITABEL, inimitable, fr. onnavolgbaar.
IN INFINITUM, lat., in het oneindige.
IN INSTANTI, lat., in het oogenblik, oogenblikkelijk.
IN INTEGRUM (statum), lat., in den vorigen staat
of toestand.
INION, de nek, we ens de spierdeelen, welke
zich aldaar bevinden.
IN IPSO TERMINO, lat., op den voorgestelden
(bepaalden) dag.
INIQuE, fr., onbillijk, onregtvaardig, slinksch.
Iniquitè, fr., iniquiteit, onbillijkheid, onregtvaardiheid,
g
slinkschheid.
INrriAAL, aanvankelijk, beginnend. Initiatie,
inwijding. Initiative, de inleiding tot eerie
zaak; ook het re st om iets voor to dragen
(bij beraadslagingen). Initieren, invoeren,
inwijden,,
le ti op- of aannemen. lnitium
lat., het begin.
INJUNCTIE,
le in geregtelijk bevel. In'geren, opgeven, opleggen, aanbevelen, tot
grossist.
pligt maken.
INGU/NAAL-PLAATS
de schaamplaats, tusschen INJURIA, lat., injurie, eerkwetsing, eerkren,
king, schimp- of smaadrede, beleediging,
de schaamte en het been. Het een tot die
lastering, beschimping. lnjurieren, lasteplaats behoort, of voor dezelve bepaald is,
heet inguinaal, als : inguinaalbandage,
ren, eerrooven, schandvlekken. Injurieu,r,,
liesband. Inguinaalbreuk, liesbreuk.
eerroovend, lasterlijk, schandvlekkend.
INJUSTE, fr., onbillijk, onregtvaardig.
INHABIL, inhabiel, inhabile, fr., inhabilis , lat.,
onbekwaam, ongeschikt. Inhabilite fr., inha- INKAS-STEENEN, Amerikaansche steenen, welke
van buiten naar tingelijken, en zoo glad als
baited, ongeschiktheid, onbekwaamheid,
een spiegel kunnen gepolijst worden.
ongenoegzaamheid.
INHABITABEL, onbewoonbaar. Inhabitatie, inwoIN Loco, lat., op de plaats zelve.
ning, bewoning. Inhabiteren, bewonen.
IN MANDATIS
,
lat., als bevel, of last.
,
INHAERENT, inherent, aanhangend, aanklevend.
IN MANU
lat., in de hand.
Inhaerentie, aanhanging •; toevallige eigen- IN MARGINE, lat., op den rand •; in marginem
Inhaerenoteren
,
op den rand of kant aanteekenen.
schap, toevalligheid •;
ren, aanhangen, inhangen, aanhechten ; toe- IN MORA ESSE, in verzuim zijn. In Mora periculum, er is gevaar bij verzuim of talmen.
komen • volharden, voortvaren, ergens bij
IN NATURA, lat., in natuur, met de zaak zelve,
blijven.
INHALATIE inhalatio, lat., inademing, of itizuiniet metgeld.
g in g.
IN NEXU, lat., in verband, in zamenhang.
INIIEEMSCH, inlandsch • het tegengestelde van
INNOCENT, onschuldig, eenvoudig. Innocentamente, ital. (muz.) onschuldig, natuurlijk,
uitheemsch, uitlandsch.
on gekunsteld. Innocentie, innocence, fr.,
INHIBEREN, verhinderen, verbieden. Inhibitie,
onschuld, eenvoudigheid, onnoozelheid.
verbod, verhindering, opschorting.
ININOMINABEL, onnoemelijk.
IN HOC CASU, lat., in ditgeval.
1IN NOMINE, lat., in naam (b. v. Dei, van God.)
IN HONOREM, tat., ter eere.
IN NOSTRO CASU, lat., in ons tegenwoordig geval.
11NROSPITALITt, inhospitaliteit, ongastvrijheid.
INNOTESCEREN, het bekend worden, aan den dag
IINHUMAAN, onmenschelijk, onvriendelijk, hard,
onbevallig. Inhumanitè fr., inhumaniteit,
ontnenschelijkheid, onvriendelijkheid, hard- INNOVATIE, vernieuwing, nieuwigheid. Innoveren, vernieuwen.
held.
NUCE, eigenlijk in een noot, dat is, in een
IN HUMANIORIBUS GEVERSEERD, lat., in de schoone
gedrongen, in het kleine, beknopt to zamen.
wetensehappen bedreven.
INNUEREN, aanduiden, weaken.
IN HYPOTHESI, lat., in aanwending op het to enINNUMERABEL, ontelbaar. Innumerabiliteit, onwoordige geval.
telbaarheid.
INJECTIE, injection, fr., inwerping, inspuiting.
Injiceren, inwerpen , inspuiten.
INo9 dochter van Cadmus en Hermione7
was de
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derde vrouw van Athamas, die in krankzinnige verbeelding, dat zij eene leeuwin was,
hare beide kinderen Learchus en Melicertes
doodde • dewijl zij die voor een leeuwengebroed hield. Zij werd door Jupiter in eene
nimf veranderd.
INOBEDIENTIE, ongehoorzaamheid.
IN OBSCURO, lat., in het verborgene, onbekend,
onbemerkt.
INOBSERVANTIE, inobservatie, de niet opvolging,
onachtzaamheid.
IN OCTAVO, zie Octavo.
INocuLAriE, inoeulatio, lat., de inenting. Inoculeren, inen ten.
INOFFICIOSE , teen zijnen plit. Inofficiosum
testamentum, uiterste wil, waarbij de re tmatige erfgenaam onterfd wordt. Inofficiositelt, de strijdigheid met zijnen pligt. Actio
, de klagt (van een' zoos
)
inolliciositatis
wegens onregtmatige onterving,
IN OMNEM EVENTUM, lat., in alien gevalle.
IN (Of DE) OMNIBUS ALIQUID, IN (of DE) TOTO NIRIL,
lat., van alles jets en van het gelled niets
(geleerd); gebrekkige, oppervlakkige kennis.
INOPINABEL, onvermoed, opgehoopt. Inopinata,
nverwachte gebeurtenissen.
o
IN OPTIMA FORMA lat., in den besten vorm.
INORDINATA, lat., din en welke niet te zarnen
behooren, en ingeene orde zijn. In ordinem redigeren, in orde brengen.
IN ORIGINALI, lat., in het oorspronkelijke.
INOSCULA.TIE, zamenvoeging der vaten in het
menschelijke ligchaam.
IN PACE, lat., in vrede, ingoede rust •; ook in
eene kloostergevangenis.
In PARENTHESI, lat., ingesloten, tusschen haak( ) ; tusschen beide.
'es
IN PERPETUUM, lat., voor altijd. In perpetuam rei memoriam, tot altijddurend as
denken.
IN PETTO, ital., op het hart, in gedachten.
IN PONTIFICALIBUS, lat., inpriesterlijke ambtsof staatskleeding • over het algemeen, in
feestgewaad.
IN POTESTATE, lat., in handers in de mat.
g
IN PRAXI , lat., in de uitoefening.
IN PRIMA INSTANTIA, lat., ter eerster instantie,
ten eersten aanleg.
IN PRISTINUM STATUM in den ouden toestand, in
den vorigen stand.
IN PROMPTU, lat.,gereed, bij. de hand. Zie
impromptu.

weldra, ook we ens.
lat. ,
geheel naakt.
INQUANTUM DE JURE, lat., zoo ver het de re ten
veroorloven, of de re ten aangaat.
INQUARTO, in vierendeels grootte (van boeken
ofpapier).
INQUIET, fr., ongerust, bekommerd. Inquietatie inquietation, inquietude, fr., verontrusting. Inquieteren, verontrusten.
INQUILINLTS, een huurder. inquilinen, de huurIN PUNCTO,

IN PURIS IVATURALIBUS,

INSI.

ders. lnquilinen - belasting, huurbelasting,
belasting naar de huurwaarde.
INQUIRENT, (straf) onderzoeken. Inquireren,
navorschen, geregtelijk, bijzonder lijfstraffelijk, onderzoeken.. Inquisiteur, navorscher •;
geloofs- of ketterrigter. Inquisitie, het
lijfstraffelijk onderzoek, het geloofs- of ketters-gerigt (in Spanje, Portugal en Italie.)
IN RERUN NATURA lat.,in de natuur, in de zigtbare schepping (zich bevindende).
INROTULATIE, de zamenhechting, het inpakken
vangeregtelijke stukken ter verzending.
Inrotuleren, zamenhechten, of inpakken
(als acten).
INSALUBRITEIT
ongezondheid (eener woonlaats).
p
IN SALVO , lat., in zekerheid , in behouden
haven.
INSANEREN, dweepen, onzinnig zijn. Insanie,
dolheid.
IN sINo sENsu, in eenengezonden zin •; ook bij
volkomen verstand ofgeestvermogens.
INSATIABEL, onverzadelijk. Insatiabiliteit, insatiabilite, onverzadelijkheid.
INSCRIBEREN, inschrijven, in teekenen . Inscriptie,
inschrijving, inteekening; opschrift. Inscriptions, fr., de fransche nationale schulden,
welke,
gederdendeeld, in het roode boek
ingeschreven, en met 5 pCt. interest betaald zijn.
INSCRUTABEL, inscrutable, fr., onnaspeurlijk,
onuitvorschelijk, ondoorgrondelijk.
INSECT, ongedierte •; gekorvene diertjes, welke
slechts eene hartkamer
, koud wit bloed ,
voelhoornen, dikwijIs veel voeten, en deels
ook vleugelen hebben. Insectologie, de leer
dergekorvene diertjes.
IN SEDEZ, in fornta sedecima, in zestienen, wanneer het vel in 16 bladzijden verdeeld wordt.
INSENESCEREN, verouderen, oud worden.
INSENSIBEL, ongevoelig, gevoelloos. Insensibiliteit,
ongevoeligheid , gevoelloosheid.
INSEPARABEL, inseparable, fr. onafscheidelijk.
Inseparables , onafscheidelijke, altoos bij
elkander zijnde vogelen, kleine gezellige
p
apegaaijen in Oostindie.
INSERAAT, een ingevoegd stuk, invoegsel, aanwijzing, bekendmaking in nieuwspapieren •;
bijlaag, naschrift. Inserenda, lat., in te voegen of in te lasschen berigten, of aanwijzingen . Insereren, invoegen, inlasschen. Inset-tie, insertio, lat., invoeging, inlassching :
fiat insertio, ook inseratur, lat., het worde
ingevoegd, of ingeschreven.
,
INsEssus
een bad, waar men tot aan den navel
toe inzit, eene bading over den nachtstoel,
Welke als heelrniddelgebruikt wordt.
INSIDIEUS, insidieux, fr., listig, arglistig.
INSIGNE, merkteeken • ook uitnemend, voornamelijk, voortreffelijk, buitengewoon, uitstekend. insignien, eereteekens, als wapens,
schild en helm • ook de vermaardc te Akan
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bewaarde rijkskleinooden, ook rijksinsignien geheeten.
INSIGNIFIANT, onbeduidend, zonderbeteekenis.
INSIMULATIE, insimulatio, lat. beschuldiging.
Insimuleren, iemand besch'uldigen.
INSINUANT, aanmelder, waarschuwer, indringer;
ook indringend, vleijend, liefkozend, inn
mend. Insinuatie, aanmelding, waarschuwing, het overhandigen, over even van een
geregtelijk geschrift; geregtelijke kennisgeving • ook indringing. Insinueren, aanmelden , waarschuwen; indringen , zich
bemind maken • voorleggen, overhandigen,
ter kennis brengen.
INSIPIDE, lat. en fr., plat; ongerijmd, laf, zouteloos, onverstandig. lnsipfentie, dwaasheid,
onverstand.
,
INSISTEREN
op iets blijve
n
staan, volharden, met
verzoeken aanhouden.
INsrroR, eengod der Romeinen, die over het
enters, planten en andere huishoudelijke
verrigtingen gesteld was.
INSOCIABEL, onverdragelijk, ongezellig.
1NsoLATIE, het zonnen, zijnde bij de oude heelkundigen eerie geneeskundige bewerking,
waarbij zij het ligchaam van den lijder, of
geheel of gedeeltelijk naakt, aan de stralen
der zon blootstelden.
INSOLENT, ongepast, euvel, moedwillig, onbeschaamd. Insolentie, onbehoorlijkheid, vermetelheid, onbeschaamdheid.
IN SOLIDUM, lat., voor hetgeheel (borg blijven,
hetgeheel schuldig zijn).
INSOLUBEL, onoplosbaar. Insolubiliteit, onoplosbaarheid.
IN SOLUTUM, inplaats van betaling, in plasts van
gereed geld.
INSOLVENT kooph.), onvermogend om te betalen
Insolventie ,
onvermogen om te betalen.
Im SPECIE, lat., inzonderheid, in het bijzonder.
Zie ingenere.
INSPECTEUR, opziener, navorscher. Inspecteren,
bezigtigen, in oogenschouw nemen, het opzit hebben. Inspectie, inspectio, lat., opzigt •
bezigtiging, monstering.
INSPIRATIE, inspiratio, lat., inblazing, ingeving.
inspireren, inblazen, in verrukking brengen.
Geinspireerde, een ingeblazene, verrukte,
dweeper.
IN SPIRITUALIBUS, eigenlijk in het geestelijke,
dengeest of de ziel betreffende aangelegenheden • in geloofszaken, de zielverzorging
betreffende.
INSPISSATIE, verdikking.Inspisseren, verdikken.
INSTALLATIE
insteIling, bevestiging (in een
openbaar ambt). Installeren, invoeren, inplaatsen, inwijden, bevestigen.
INSTANT, in instanti, lat., terstond, oogenblikkelijk, in korten tijd. lnstantie, aanhoudende,
ernstige be eerie •; aanvoering van een tegenbewijs, van eene uitzondering; het r egtsbestuur, of de re thank : de eerste instantie,

de la ere de laatste instantie, de hoogere
re thank.
IN STATU QUO, lat., in vorigen toestand, of zoo
als het tot nu toegeweest is.
INSTAURATIE, vernieuwing, wederoprigting. Instaureren, vernieuwen, wederoprigten.
INSTEREN, aanhouden, op aandringen.
INSTIGATIE, instigatio, lat., aanhitsing, opruijing.
Instigator •; opruijer, stokebrand. Instigeren,
aanhitsen, opruijen.
INSTILLATIE, indrupping, of indruppeling (van
een heelmiddel op eene zeer gevoelige plasts
des ligchaams, of in eene wonde).
INSTINCT, natuurdrift, dierlijke neiging.
IN STIRPES, lat., naar de stammen, familien.
(b. v. verdeelen); in capita, naar de personen
INSTITOR
,
hi' die de zaken van een ander in
deszelfs naam bestuurt.
INSTITUEREN, instellen, inrigten, stichten, rangschikken. Instituteur, fr., een stiehter, hoofd
van een instituut , opvoeder , onderwijzer.
Institutum,, lat., instituut, inrigting, stichting, bijzonder leer-of opvoedingsgesticht.
Institutie, institutio, lat., instelling, opvoeding, onderwijs. Institutiones, lat., onderrigtin en ophelderingen, de eerste beginselen
der regtsleer.
INSTITUTIONES

Justiniaansche institutionen

eene op bevel van keizer Justinianus in 333
geschrevene aanwijzing tot de regtsgeleerdheid, naar welke men zich nog tegenwoordig
in de regterlijke praktijk rigt.
INSTRUCTEUR, fr., onderwijzer. lnstructie, aanwijzing , gedragsregel , gedragsvoorschrift.
Ito ter van instructie, is bij elke re thank
van Gersten aanleg die re ter welke, van
wee de regering, bij uitzondering is belast
met het onderzoek naar de in zijn regtsgebied
bedrevene misdaden, met de vermoedelijke
bedriivers van dezelve voorloopig te verhooren, hen in verzekerde bewaring te nemen,
en van zijne bevinding aan de Kamer van Rade
van zijne re thank berigt te geven, welke
alsdan over de hoedanigheid Nualificatie) der
g
epleegde daad oordeelt, of dezelve onder de
klasse der misdaden, of wanbedrijven moet

wordengerangschikt • en alzoo, om te be palen, voor welken re ter de beschuldigde moet
te regt staan. Instructief, leerrijk, onderrigtend. Instrueren, onderrigten, /e eren, aanwijzen, met voorschriften tergedragsregeling
voorzien ;• regtszaken voorbereiden.
INSTRUMENT, instrumentum, lat. een werktuig, bijzonder, muzijkspeeltuig • een opstel, oorkonde, bewijsschrift. Instrumentaal, wat de muzijkspeeltuigen aangaat, b. V. instrumentaal
muzijk, welke uit enkel speeltuigen bestaat,
zondergezang. Instrumenteren , wettige
acten opmaken.
INSUBORDINATIE,

gebrek aan ondergeschiktheid,

verzetting teen zijne overheid.
iN SUSIDEUM JURIS
tot hulp van het re s t , tot
1
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ondersteuning bij het behandelen eener
regtszaak.
INSUCCATIE, het drenken van din en met sappen
van kruiden, de inzuiging.
IN succum ET SANGUINEM, (verteren) lat., in sap en
bloed, dat is ingeest en kracht (b. v. veranderen),
INSUFFICIENT, insurfisant, fr.:, ongenoegzaam,
ontoereikend. Insuffisance, fr., insufficientie,
ongenoegzaamheid, ontoereikendheid.
INSULT, aanval, gewelddadigheid, beschimping.
Insultatie , euvelmoedige behandeling
slechte bejegening , beschimping, honing;
het schelden. hisulteren, slecht behandelen,
schelden, honen, beschimpen.
IN SURMA, lat., in hetgeheel, in het algemeen,
zamengenomen Insummo gradu, lat., in den
hoogsten graad, op de hoogstmogelijke wijze.
IN SUPPLEMENTUM, tot aanvulling. In supplementuna zweren, tot aanvulling van een ontbrekend bewijs zweren.
INSUPPORTABEL, insupportable, fr., onverdragelijk, onuitstaanbaar.
INSURGENTEN ,in Hongarije , die militie, welke
door eene algemeene oproeping zamengebragt wordt ; ook eene verzachtende benamin g van onvergenoegde onderdanen , welke zich tegen hunne regering verzetten (b. v.
Spaansche, Amerikaansche insurgenten),
antlers opstandelingen, in plaats van het barde woord rebellen. Insurgeren , opstaan
zich verzetten, eenen opstand beginnen. Insurrectie, opstand ; oproeping (bijz. in Hongarije).
IN SUSPENSO, lat., en sus ens fr., hangende, onbeslist, onuitgemaakt, twijfelachtig.
INTABESCEREN, kwijnen, verdwijnen, verdorren,
langzamerhand vergaan.
INTABULEREN, het in tabel brengen ; opdragen.
Intabulatie, het indragen in de bank, in de
tabel.
INTACT
intactus , lat. , onaangeroerd •; onbevlekt, volkomen, onverdeeld, ongerept.
INTAGLIO , ital., een verdiepte , of met groeven
ingesneden steen.
INTEGRAAL- en DIFFERENTIAALREKENING , twee rekenwijzen, in de hoogere wiskunde, waarvan de differentiaal-rekening leert, uit eene
gegevene eindi.ge grootheid eerie oneindig
kleine te vinden , en de integraal-rekening
uitde oneindig kleine, de eindige grootheid
weder te voorschijn te brengen. Deze laatste
handeling beet integratie. Integralen , soort
van Nederlandsche effecten. Integreren, vernieuwen, weder volkomen maken, geheel
maken. Integriteit , volkomenheid, onbedorven toestand eener zaak ; onschuld , braafheid, opregtheid, onomkoopbaarheid , on eschondenheid.
INTEGRAAT, tot betgeheel behoorende.
INTEGUMENTUM, Velletie over de inwendige deelen des ligchaams.
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verstaanbaarheid; ook het
verstand. Intellectueel, verstandelijk, tot
het verstand behoorende, geestelijk. Intellectueel-philosophen, zij, die beweren, dat
de zinnen on niets dan schijn aanbrengen,
en hetverstand alleen het ware erkent.
IINTELLIGENT, fr., verstandig, begrijpelijk, kundig, vernuftig. Intelligence, fr., intelligenz,
verstand, doorzigt, kennis. Intellihood. verstand
genz-kantoor , eene openlijke inrigting,
welke berigten geeft, vragen doet en beantwoordt, en in het algemeen allerhande zaken
ter kennisse van hetpubliek brengt • intelligenz-bladeren, wekelijksche openlijke bekendmakingen. Intelligibel, verstaanbaar,
begrijpelijk, hevattelijk •; met verstand begaafd. Intelligibiliteit , verstaanbaarheid,
begrijpelijkheid, bevatf elijkheid.
INTEMPERANTIE, onmatigheid.
INTEMPERIE, ongeregeldheid, wanorde, onmatigheid, guurheid van het weder.
INTEMPESTIVE, ontijdig.
INTENDANCE, fr., opzigt, bestuur, beheer, rentmeesterschap. Intendant, opziener, bestuurder, zaakwaarnemer, rentmeester. Intenderen, bedeelen, beoogen, genegen of willens zijn ; versterken, verhoogen.
INTENSE , (muz.) met vermeerderde , verhoogde
kracht, of werkzaamheid. Het tegendeel
is remisse. Intensie, inspanning, innerlijke
kracht of sterkte. Intensiteit, ingespannenheid, werkzaamheid. Intensief, krachtop we d, werkzaam.Intensivuni(verbum),
eenversterkingswoord, b. v. bedelen van bid-

INTELLECTUALITEIT,

den.
INTENTIE,

voornemen, oogmerk, meening. Inten-

tioneren, beOogen, bedoelen.

lat., onder de wapenen
zwijgen de wetten, dat is, gedurende den
oorlog zijn de wetten krachteloos. Inter
spem et metum, tusschen hoop en vrees.
INTERCALATIE, intercalatio, lat., invoeging,
inlassching. Intercaleren, invoegen, inlasschen, inschuiven.
INTERCEDENDO, door tusschenkomst, door hemiddeling, bemiddelend, door verzoek of voorspraak. Intercedent, intercesseur, fr., een
bemiddelaar , voorspraak. Intercederen ,
tusschen beide treden, bemiddelen, voorspreken, zich voor iemand in de bres stellen.
Intercessie, tusschenkomst, voorspraak, bemiddeling. Intercessionales (regtsg.), voorbiddings- of bemiddelingsschriften.
1INTERCEPTIE, onderschepping, het opligten (van
brieven). Intercipieren, onderscheppen,
opligten.
INTERCIDO, Intercidona, eene godin der Romeinen, en wel eene der driegodheden, aan
welke men de bescherming van de kraamvrouwen teen
Silvanus toeschreef.
g
INTERCISIE, doorsnede, afbreking, inschuiving,
tusschenzetting.

INTER ARRA. SILENT LEGES,
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tusschenruimte van zuilen;
afstand , welken de zuilen van elkander
hebberi.
INTERCOSTAAL, wat tusschen de ribbengelegen
is. Intercostaalnerf, de groote zenuw, welke
in het hoofd ontspring,t en hare takken in
bijna alle ingewanden verspreidt.
INTERCOURSE, en g., handel, verkeer.
INTERDICEREN, verbieden, beletten. Interdict ,
interdit, fr., interdictio, lat., regterlijk verbod; ook in de Roomschekerk, de uitsluitin g eens geestelijken van het bedienen, en
eens leeks van het ontvangen der sacra men ten .
INTERDUCA, een bijnaam van Juno, welke volgens sommigen met liontiduca, en volgens
anderen met Iterduca overeenkomt.
INTERESSANT, aantrekkend, innemend, bekoorlijk, onderhoudend. Interesse , baatzuchtig,
g
ierig. Interesseren, aantrekken,,
innemen
winnen, aangaan, niet onverschillig zijn.
Interest, hetbelang, voordeel, nut, de winst
(bijzonder van uilgezette kapitalen).
INTERESSENT, hij, die aan iets deel heeft, mededeelhebber.
INTEREST ET REFERT, lat., het is nuttig en brengt
voordeel aan.
INTERFOLIEREN, doorschieten (boeken met wit
papier).
IN TERGO, lat., op den rug of het achterste van
een blad, enz.
INTERJECTIE
spraakkunst.) een tusschenwerpsel, woord om eene aandoening der ziel aan
te duiden, b. v. ach ! o !
INTERIEUR, fr., innerlijk, inwendig.
INTERIM , eengeloofsvoorschrift , hetwelk keizer Karel V, in het jaar Ei-48, door drie godgeleerden liet opstellen, en, tot op eene
algemeene kerkelijke vergadering, tot eerie
wet maakte; ook vooreenen tijd, intusschen;
een tusschentijd.
INTERIMISTISCH, wat in tusschentijd geschiedt.
INTERLINEA IR, tusschenregeling. Interlineatie ;
de tusschenschrijving tusschenregels. Interlinieren, tusschen de reels inschrijven.
INTERLOCUTIE, tusschenspraak, voorspraak, bijoordeel. Interlocutor, tusschenspreker •; (in
de taal der ma g netiseurs de geest, welke
door de spraakwerktuigen van den gemagnetiseerden zieke spreekt, en van den zieke zelven onderscheiden zoude zijn. Interloqueren, tusschenspreken.
INTERMEDIAAT, de tusschentijd, tusschenruimte,
vat tusschen twee tijdpunten invalt. Lettre
d'inter nthdiat, gunstbrief, om de inkomssten van een ambt, na het overlijden des
bezitters, zoo lang te genieten, tot dat de
opvolger aangesteld is.
INTERMEZZO, ital., een tusschenspel, eene tusschenvoorstelling op het tooneel.
IN TERMINIS, lat., in behoorlijke uitdrukkingen,
binnen de behoorlijke pa/en. In termino,
op den bepaalden dat.
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vermengen, ondereen mengen.
nalating, veronachtzaming; aforeking. Intermitteren, nalaten, verzuimen ;
afbreken. Intermitterendepols, ziekte,koorts,
afgebrokene, afwisselende pols , ziekte ,
koorts.
INTERNE, lat., inwendig, innerlijk, van binnen,
binnen.
INTERNUNTIUS, cen tusschenbode, tusschengezant; buitengewone gezant van den
paus•;
ook de oostenrijksche gezant bij de Porte.
INTERPASSATIE, het benaaijen of doornaaijen van
de zakjes welke met kruiden of andere
geneesmiddelen gevuld zijn.
INTERPELLATIE, inspraak, afbreking, verhindering. Interpelieren, daar tusschen spreken,
inde rede vallen , afbreken.
INTERPOLATIE, tusschenplaatsing, inschuiving,
inlassching , vernieuwing , schriftvervalsching, door invoeg in van het
g er niet
toebehoort. Interpoleren, inschuiven, tusschenplaatsen, inlasschen, vernieuwen, vervalschen.
INTERPONENT, de inlegger of inbrenger van een
regtsmiddel, bemiddelaar. Interponeren,
tusschen stellen,
inbrengen, bijz
onder van
regtsmiddelen, tot bemiddelaar aanbieden.
Interposiiie, bemiddeling; inter t' appellationis, inlegging van een beroep op hooger
regtbank.
INTERPRETATIE, verklaring, uitlegging. Interprête, fr., interpres , lat., een uitlegger,
vertaler, vertolker, tolk. Interpreteren, uitle en vertolken, vertalen.
INTERPUNCTATIE , interpunctie , zinscheiding,
schriftscheiding, het plaatsen der schrijf-en
leesteekens. Interpuncteren, met zinscheidingsteekens voorzien.
INTERREGI•1UM, lat., eene tusschenregering, een
tusschenrijk,tusschenheerschappij, tusschen-

INTERMISCEREN,
INTERMISSIE,

,r was te Rome een tusschenkoning,
INTbEeRsRtEuxu.
die na den dood eens konings gekozen werd
en miens regering maar 5 dagen duurde,
zoodat, wanneer in dezen tijd de Croon nog
niet . vervuld was, er wefler een ander moest
gekozen worden. Gedurende de consulaire
regering zij, die na het aftreden van eenen
Consul of Praetor, diens ambt zoo lang
waarnamen, tot dat er een nieuwegekozen
was.
INTERROGATIE, vraag, ondervraging. Interrogatief, interrogative, lat., ondervragend, vragenderwijze. Interrogatoria , regtsvragen ,
geregtelijke verhooren.
INTERRUMPEREN, afbreken, verbreken ; in de
retie vallen. 1 nterruptie, afbreking, staking,
ophouding.
INTERSECTIE, doorsnijding , doorsnede • het
punt waar twee Wrier' elkander doorsnijden.
INTERSTITIUM. tusschenruimte, rusttijd, pause.
INTERTRIGO, het wondworden.
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•, aftrek welke voor gereede
be taling toegestaan wordt.
IN TERVAL, intervalle, fr., intervallum, lat. ,
tusschenruimte, tusschentijd, afstand, tusschenvoorval • toonafstand (in de muzijk.)
INTERVENIEREN, daar tusschen komen, zich
inmengen. Interventie, tusschenkomst, tusschentreding, in een regtsgeding.
INTERVESTEREN, de orde storen, omkeeren, verwarren.
INTESTABEL, intestable, fr., intestabilis, lat.,
onbekwaam om eene getuigenis te geven, of
een testament te maken. Intestato, ab intestato, zonder testament, of uitersten wil.
INTESTINA, lat., de ingewanden, het gedarmte.
Intestinaal, vat tot de darmen behoort.
Intestinum rectum, de aarsdarm, het achterste.
IN THESI, in den re el in de hoofdzaak, in het
algemeen.
INTHRONISEREN, op den troon verheffen, of ook
alleen met de gewone plegtigheden op den
troon zetten.
INTIERINISCHE DORSCHMACHIINE , eene soort van
dorschvloer, waarvan de muren met kasten
voorzien zijn, welke, daar zij bewegelijk
zijn en in eene schuinse ligging kunnen
gebragt warden, het koren van zelve weder
ontledigen.
INTIM, fr., innig, vertrouwd, anti intime, fr.,
intime vriend, boezemvriend. Intimiteit,
vertrouwelijkheid, boezemvriendschap.
INTIMATIE, ere to aanwijzing, bekend making of aanzegging. Intimeren, geregtelijk
bekend maker', aanwijzen, aanzeggen.
INTIMIDEREN, bevreesd, beschroomd of bang
maken, vrees aanjagen.
INTITULEREN, betitelen, het opschrift maken, of
stellen.
INTOLERABEL, onverdragelijk, onuitstaanbaar,
onlijdelijk. Intolerant , onverdraagzaam
Intolerantie, onverdraagzaamheid, vi'lijkheid, omtrent antlers denkenden.
INTONATIE, aanstemming, toonaangeving. Intoneren, aanstemmen, den toon aangeven.
INTONEER-MES, een vlak mes, waarvan het lemmet en het hecht uit een stuk bestaan, voor
het besnijden der orgelpijpen, om dezelve
te intoneren, waartoe men zich echter ook
het intoneer4zer, hetwelk omtrent 10
van
duim lang, rand en aan beide einden met
staal voorzien is, bedient.
IN TOTUM, lat., in het geheel.
INTOXICATIE, vergiftiging.
INTRACTABEL, intraitable, fr., onhandelbaar,
onbuigzaam, onvoegzaam. Intractabiliteit,
onhandelbaarheid, onbuigzaamheid, stip.boofdigheid.
INTRADAE JUS, het intredingsregt, of het re t,
volgens hetwelk de onderdanen hunnen
vorst plegtig inhalen en hem de stadssleutell ter hand stellen moeten

INTERUSURIUN, rabat
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intrada, ital., inleiding, in an voorspel (muz.). Intraden, staatsinkomsten.
INTRA.NSITIEF, niet overgaand.
INTRA. PRIVATOS PARIETES, lat., te huts' onder
vier oogen.
INTREPIDE, fr., onverschrokken, onversaagd,
moedig, heldhaftig. Intrepiditeit, onverschrokkenheid, heldhaftigheid, moed.
INTRICAAT, ingewikkeld, verward, moeijelijk,
kitteloorig. Intriceren, intriqueren, inwikkelen, verwarren.
ik
INTRIGANT, listig, arglistig. Intrigue , verstrking, arglistigheid, verwarring, verwikkeling, bedrog, streek, kunstgreep, knoop
(van een tooneelspel). Intrigueren, kunstgrepen in het werkstellen, bedrog smeden.
IN TRIPLO, lat., drievoudig, driemaal , in drievoudigchrift.
afs
INTRODUCEREN, invoeren, inleiden. .Introductie,
invoering, inleiding.
INTROITUS, ingang, inleiding, het eerste lied
of de eerstepsalm bij de godsdienst of bij
de mis.
INTRUDEREN, inschuiven, inbrengen. Intrusie,
inschuiving (in ambten).
INTUITIE, intuitus, lat., aanschouwing, zinnelike voorstelling of gewaarwording. lntuitief, aanschouwelijke (kennis), aandachtig.
Prirno intuitu, op het eerste gezigt.
INTUMESCENTIE, opzwelling, opblazing • gezwel.
Intumesceren, opzwellen, opblazen.
IINTUSSUSCEPTIE, intrekking, inzuiging, opneming van een sap of eenige andere stof in
een bewerktuigd ligchaam.
INUNDA.TIE, overstrooming. Inunderen, onder
water zetten. flat land is geinundeerd, is
overstroomd, staat onder water.
INURBANITEIT, onwellevendheid, boerschheid,
plompheid.
INusrrATE, lat., ongebruikelijk.
IN usu, lat., gebruikelijk, gewoon, in gebruik.
In usum,
ten gebruike, tot nut : in usum
Delphini, ten gebruike van den Dauphin,
(op sommige boeken, tot onderwijs des
Dauphins).
INUTIL, inutilis,
lat., onnuttig. Inutiliteit,
nutteloosheid.
huus, was bij de oude Italianen een boschgod
van een middengeslacht tusschen de Pans en
Faunen.
INVADEREN, aanvallen , invallen , eenen inval
doen.
INVALESCEREN, zwak worden, vcrzwakken.
INvALIDE, krachteloos, zwak, niet geldig, ook
een verminkte ofgebrekkelijke soldaat, die
niet meer dienen kan • invalidenhuis, gesticht, alwaar verminkte krijgslieden verzorgd worden. lnvalideren, krachteloos
maken. Invaliditeit, ongeldigheid, nietigheld • onbekwaamheid tot de dienst.
INVARIABEL , onveranderlijk. Invariabiliteit ,
INTRADE,

i

onveranderlijkheid.
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vijandelijke inval, strooptogt.
smaadrede, lastering. Invectiveren,
Nevi g uitvaren, schelden, lasteren.
INVENTARIS, eene wettige lijst van goederen •;
boedelbeschrijving, boedelopschrijving : beneficie ran inventaris, voorregt van boedelbeschrijving. Inventarieren, inventariseren,
eene wettige list van goederen vervaardigen
of opmaken •; boedelbeschrijven.
INVENTEREN, uitvinden, verzin nen. Inventie, uitvinding, verdichtsel, verzinning. Inventieus,
inventieux, inventief, vernuftig, vindingrijk.
INVENTUM, een vond.
IN VERBA. MAGISTRI, lat., op de woorden des
meesters of leeraars (zweren).
INVERSA RATIO, omgekeerde reden, in de evenredigheid, b. V. 3 : 6 omg. — 10 : 5.
INVERSIBEL, inversibilis, lat., onveranderlijk.
Inversie, omkeering , woordverplaatsing.
Inverteren, omkeeren, verplaatsen, bijzonder van woorden.
INVESTEREN, investieren, plegtig bekleeden (met
eene waardigheid), in een ambt plaatsen,
instellen(bijzonder van geestelijke ambten);
ook eene vesting berennen, insluiten. Investituur, plegtige bekleeding, instelling, begiftiging met een leengoed.
INVESTIGABEL, doorgrondelijk, dat uitgevorscht
kan worden. Investigatie , uitvorsching,
navorsching, opsporing, doorgronding. Investigeren, uitvorschen, nasporen, bespieden.
INVETEREREN, verouden, verouderen, verjaren.
Geinvetereerd; verjaard, verouderd.
IN VICEM, lat., de een na den anderen, weder, onderling.
keerigg.
IrivIDIA, de Nijd, eene dochter van Pallas en
den Styx.
INVIDIEUS, invidieux, fr., invidiose, lat., nijdig,
wangunstig, hatelijk.
INVIGILEREN, waakzaam zijn, op lets acht geven.
INVINCIBEL, invincible, fr., onverwinnelijk.
INVIOLABEL, onsehendbaar, onkwetsbaar. Inviolabiliteit, onschendbaarheid, onkwetsbaarheld.
INVISIBEL, invisible, fr., invisibilis, lat., onzigtbaar. Invisibiliteit, onzigtbaarheid.
INVITA MINERVA, lat., teen den wil van Minerva,
dat is, zonder bekwaamheid, zonder natuurlijken aanleg (b. v. studeren).
INVITATIE, uitnoodiging. Inviteren, uitnoodigen, te gast vragen.
INVITATORIANUS, hi'j sommige monnikenorden
die in het koor intoneren moet.
hi'j,
INVOCATIE, aanroeping, smeeking. Invocavit,
naam van den tweeden vastzonda g , naar
het kerkgezang : invocavit me etc., hi' heeft
mij aangeroepen. Invoceren, aanroepen.
INVOLONTAIR, fr., onwillig , onopzettelijk, gedwongen.
, inwikkelen, in zich bevatten, b. v •
INVOLVEREN
eene tegenspraak, eerie ongerijmdheid.
INVOLUTE, wordt in de meetkunst eene kromme

INTASIE,

INVECTIVE,
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(lijn) genoemd, die door de ontwinding van
eene andere ontstaat. Involutie, de magtsverheffing, of het product te bepalen, door
eengetal met zich zelf te vermenigvuldigen.
— Ook inwikkeling, invlechting.
JOBBER, eng., een klein koopman, makelaar.
Stockjobber zijn, in En eland die lieden,
welke door allerlei middelen weten te bewerkstellingen, dat de openbare londsen,
zoo als het hun belang medebrengt, nu
rijze
n, dan dalen.
JOBOLUS, het een vergif van zich geeft, gelijk
padden.
JOCALITER, lat., in scherts. Jocosa, schertsende
invallen. Jocose, schertsend, in scherts.
focus, lat., scherts of poets, jok, jokkernij,
JOCASTE (Epicaste), eene dochter van Menoceus,
zuster van Creon engemalin van den Thebaanschen koning Laps, wien zij Oedipus
baarde. Naderhand hu g de zij onwetend met
haren zoon, en verhing zich, bij de ontdekking barer bloedschande.
JOD, een engelsch gewigt, het vierde deel van
een centenaar. Ook eene lengtemaat in Siam,
waarvan er 15 aldaar eene mijI uitmaakt.
JODENPIK, Jodenlijm, zie Asphalt. — Adenpekhout, eerie der voortreffelijkste buiterilandsche houtsoorten, welke eenen sterken,
Haar Jodenpek zweemenden re uk heeft.
JOHANN1S-BLOED, de Duitsche cochenilje, eene
soort van schildluis, ook Poolsche kermes
genoemd. Johannis-brood, eene roodbruine,
eetbare, tegen de zode, of hette in de keel
gebruikelijke peulvrucht, van eenen, in het
Oosten en in zuidelijk Europa noel enders
boom.
ridderorde van St. Jan
van ./Icon, eene geestelijke orde, welke, in

JOHAN VAN ACON ' S ORDE,

1254gesticht, en °rider ereegering van
Alpbonsus den Wijze in grooten bloei was,

maar daarna in vervalgeraakte en met de
Johanniterorde vereenigd werd.
JOHN-BULL, beteekent in Engeland den gemeenen hoop, het verpersoonlijkte Engelsche
yolk of het nationaal karakter. Ook menschen
van originele, onbeschaafde zeden.
JOKEI, in En eland hij, die bij den wedloop
het renpaard berijdt •; een jonge lakkei, tot
oppassing en bediening.
JOKEL, 001i Jokul, hooge bergen in Ysland,
welke voortdurend met is bedekt zija. Ook
in den vorm van ijskegels natuurlijk gegroeide vitriool.
JOLT, fr., aardig, hupsch, lief. Jolivetês, all
lei aardige kleinigheden, die meer tot sieraad,
dan tot noodzakelijk gebruik dienen ; aardige
naive invallen; kinderlijke invallen, kinderotsen.
A
JOLAIA, een feest, hetwelk ter eere van Hercules en zijnen bloedverwant Jolaus, die hem
op vele zijner togten begeleidde, met strijdspelen gevierd werd.
29
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JOM KIPPUR, een feest der Joden, waarop zij,
met bijzondere plegtigheden, voor de vergevin g hunner zonden hoenders offerden.
JONATHAN, een getrouwe, genoegzame vriend.
David en Jonathan, even zoo veel als Orestes
en Pilades, of Damon en Pithias.
JONGLERIE, fr., (indische) goochelarij, tooverij.
Jongleurs,
Ionische goochelaars, toovenaars.
Ioncus, Ionische versvoet met twee korte en
twee lane lettergrepen of omgekeerd met
twee lane en twee korte lettergrepen.
IONIDEN, nimfen, welke aan de rivier Citherus
in Elis haren tempel hadden, en voornamelijk aan hen, die zich in de rivier baadden,
dienst bewezen.
IONISCHE ORDE, zie zuilenorde.
IONISCHE SCHOOL, de eerste en oudste wijsgeerige
sekte order de Grieken, wier hoofd, Thales,
zich te Mileto in lonie, vestigde, voornamelijk zich met de beschouwing der natuur en
der schepselen onledig houdende. Ionische
toonsoort, eene toonsoort, met onze C dur
vereenkomende. Ook een klankvoet uit
o
4 toonen bestaande. Zie Ionicus.
JONKE, Junke, een schip, hetwelk in Indie,
Sina en andere strekengebruikt wordt, met
een of twee masten en zoowel tot vervoer als
tot vermaak dienende.
jONQUILLEN, narcissen.
JOTA, de i, of kleinste letter in het hebreenwsche engrieksche alphabet •; ook een puntje,
streepje ; het allergeringste, b. v. daarvan
versta ik een jota, niets.
JONTA, bij Hippocrates, alle soorten van of an
excretiones.
JONTLIOS, vinnen in hetgezigt.
JORD, (de Aarde), Thies moeder, de 17de godin
uit hetgeslacht Asen. Zie Asen.
Jos, kopervitriool, spaansch groen, en andere
blaauwachtige kopermiddelen. Ook vergir,
we ens de blaauwe kleur der meeste koperzouten.
JOTACISMUS, eene menigvuldige herhaling der /;
wanneer dezelve bij verscheidene woorden
achter elkander als eerste letter voorkomt.
JOUAILLERIE, fr., de juwelierkunst ; juweelhandel. Jouaillier, juwelier.
Jon, een voedzame drank der Japannezen ter
dikte van bouillon, welke er zwart uitziet,
aangenaam riekt, wat zoutachtig maar toch
zeer smakelijk is, en 10 tot 12 jaren goed
blijft. Deszelfs hoofdbestanddeel wordt gezegd, de uitgeperste gelei van gebraden
rundvleesch te zijn.
JouJou, speelwerk, speeltuig •; een voor eenige
jaren zeer bekend en gebruikt speeltuig, bestaande in eerie houten. schijf, welke, door
middel van een daaraan vastgemaakt snoer,
met de hand op en neer gedreven werd.
JOUISSANCE, fr., genot. Jouisseren, genieten.
JOUR, fr., dag, dagorder. De jour hebben, of
de jour zijn, eene dienst of eene week, zoo

IREN.

als de dagorder medebrengt, waarnemen.—
(In de schilderk.) Licht, — Faux jour, valsch
licht, in verkeerden dag,
JOURNAAL, een dagboek •; een tijd- of maandschrift. Journalier, dagelijks, daagsch • een
luimig mensch. Journaliseren, in het dagboek opteekenen. Journalist, een tijd- of
maandsch ri ft - vervaardig,
er uit ever van
een tijd- of maandschrift.
JOVIAL, fr., vrolijk, lustig, opgeruimd. Jovialiteit, vrolijkheid,lustigheid, opgeru'imdheid.
JOVILABIUM, een werktuig, met behulp waarvan
deplaatsing van de trawanten van Jupiter
ten aanzien vanJupiter, zoo als zij zich werkelijk aan den hemel bevinden, op elken
gegevenen tijd voor oogen gesteld en de
verduistering deter maven waargenomen
kan worden.
JOYAU, fr., het kleinood, juweel, de kostbaarheld.
JOYEUX, fr., vrolijk, lustig. — Joyeuse entrée,
woordelijk de vrolijke intogt olintrede, was
in de voormalige Oostenrijksche Nederlanden een verdrag tusschen den regent en de
staten, dat hi' voor de huldiging bezweren,
en daarbij verscheidene bepaalde privilegien
vernieuwen en bevestigen moest, eer hij als
regtmatig erkerid werd.
IPHIGENIA, dochter van Agamemnon en Clytemnestra, welke door denpriester Calchas in
Aulis als offer aan Diana vroeg, om gunstige
winder' tebekomen. Zij werd door deze
godin, die eene hinde in hareplaats liet,
naar Tauris weggevoerd, alwaar de aldaar
heerschende koning Thoas haar priesteres
van Diana maakte, aan welke hi' alle vreemden, die in zijne staten landden, liet offeren.
Aan dit lot ontsnapte echter Orestes, de
broeder van Iphigenia, die, na Thoas gedood
to hebben, met Iphigenia en zijnen vriend
Pylades ontvlood, het beeld van Diana met
zich nemende.
IPOTECA, zooveel als hypotheek. In Italiaansche
koopsteden, het bodemarij verdrag.
Ipp o, een naar het pek gelijkende gomhars,
waarmede de Macasseren hunnepijlen vergiftigen, en hetwelk zoo stork is, datgeen
tegengif iets daartegen vermag.
Ipso FACTO, lat., door de daad zelve, eigenmagti g • ipso jure, door het regt zelf.
IRAS, beet de diamant, op de plaatsen, waar hij
g
evonden wordt.
IRENARCHEN, waren hoofdliedenover de soldaten, die in de steden der Romeinscheprovincien la en en dozen naam daarvan bekwamen, dat bun ambt bestond in het
bijleggen van twisten en het bewaren van
vrede.
IRENE, gr., de godin des vredes •; de vrede.
Irenica, vredesleer (in de godgeleerdheid).
Irenisch, vredestichtend, bijzonder die
schriften,welke den vrede tusschen verschil-
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lend e kerk- of geloofsgenooten bedogen. IRREVOLUTIONNAIR, tegen de omwenteling, met
lrenarcha, (prince de la paz) vredevorst.
de grondbeginselen der revolutie strijdig.
IRIS (fabelk.), de hemeldienares en bodin van IRRIDEREN, uitlagchen, bespotten, beschimpen.
Irrisie, beschimping.
Juno, degodin des regens, de regenboog •;
degekleurde ring rondom den oogappel •; IRRIGATIE, besproeijing, bevochtiging, besprenkeling.
benaming van onderscheidene bloembollen.
hmErisunE, afgod der oude Duitschers, in de IRRITABEL, prikkelbaar. aandoenlijk,ligtgeraakt.
Irritabiliteit, prikkelbaarheid, aandoenlijkDomkerk te Hildesheim bewaard wordende.
IROKESEN, Noord-Amerikaansch yolk aan de
heid, ligtgeraaktheid. Irritantia, prikkelende
rivier St. Laurens • bekend door hunne
middelen. Irritatie, prikkeling, opivekking,
ruw- en onbeschaafdheid.
terging. Irriteren, opwekken, prikkelen,
IRONIE, spotternij, spotrede, beschimping, wanaanprikkelen, tergen, vertoornen, vergramneer men, onder den schijn van iemand te
men.
prijzen, hem werkelijk beschimpt en hoont. IRROGEREN, straf opleggen.
Zie Sarcasmus, ironisch, spottend, schert- IRRORATIE, de bedauwing, besproeijing,
send, honend.
IRRUMPEREN, invallen, inbreken. Irruptie, inIRRADIATIE, aanstraling, bestraling, verlichting,
breuk, inval, uitbarsting (van een' vulkaan).
beschrijving. Ook uitgieting of uitstorting IRUS, naam van eenen armen man in Ithaka ;•
der levensgeesten.
een bedelaar.
IRRAISONNABEL, irraisonnable, fr., onredelijk, Is, de vezels, spiervezels, houtvezels, zenuwen.
onbillijk, onverstandig.
ISABELLEKLEUR, bruinachtig geel, eene kleur,
IRRATIOIVAAL, irrationel, fr., onredelijk; onbedie uit bleek oranjegeel met een weinig
rekenbaar, niet naauwkeurig te berekenen.
roodachtig bruin vermengd is.
Irrationaliteit, onredelijkheid •; onbereken- ISAGA, de opperkamerheer des Turkschen keibaarheid.
zers, onder wien depages staan.
IRRATIONALE GETALLEN of GROOTHEDEN, wortellooze ISAGOGE, inleiding (in wetenschappen). Isagogetallen of grootheden, waaruit men slechts
gisch , inleidend, tot eene inleiding be hoot'
bij benadering eenen begeerden wortel kan
rende.
trekken. Irrationale wortel, de wortel eener ISAGOON, gr.,
en gelijkhoek, gelijkzijdige
vergelijking, welke men in rationale niet
figuur. Isagonisch, gelijkhoekig.
vinden, en diensvolgens slechts bij benade- ISARELY, in Turkije de grensartilleristen, die
ring be alert kan.
4000 man sterk zijn.
IRRECONCILIABEL, onverzoenlijk.
ISARYTHMEN, worden de eenheden in de rekenIRREFORMABEL, onverbeterlijk, at niet meer
kunst of de getallen van 1 tot '10 genoemd.
ISATODES, de weede; eene bedorvene gal, welke
veranderd kan worden.
IRREFRAGABEL, onverbrekelijk.
als Isatis gekleurd zip] moet.
IRREGULAIR, fr., irregulier, onregelmatig, on- Ism' (Joodsch - Duitsch) de man. Ischad, de
ordelijk, van den reel afwijkende. IrregulavrollW.
riteit, onregelmatigheid, wanorde.
ISCHELIRAH, eene belasting, welke de, aan zee
IRRELEVANT, onoplosbaar, onbeduidend, gering.
liggende, Turksche provincien, voor de vrijIrrelevantia, geringe, onbeduidende zaken.
heid om koren naar Konstantinopel te voeIRRELIGIEUS, irrêligieux, fr., ongodsdienstig,
ren, betalen moeten.
'sem" de heup, het middelpunt der ligchamegoddeloos.
like kracht, welke het gansche ligchaam
IRREMEABEL, wat niet terug gegeven kan worm
den.
ondersteunen, houden en opheffen moet.
IRREMEDIABEL, onherstelbaar, onheelbaar.IscliNos, teeder, zwak, dun, mager, teringachti zamengetrokken. Ischnophonia, eene te
IRREMISSIBEL, onvergefelijk, wat niet kwijtgezwakke, onduidelijke stem •,. ook eene onscholden kan worden (b. v. straffen).
IRREMUNERABEL, onvergeldbaar, onbeloonbaar,
evenredig fijne, discantachtige stem. Isohnophonus, hij, die eene te zwakke onduidelijke
wat nietvergoed kan worden.
stem heeft • ook iemand, die eene zeer fijne
IRREPARABEL, onherstelbaar.
discantachtige stem heeft, zoo als een gesneIRREPREHENSIBEL, onstraffelijk, onberispelijk.
IRREPROCHABEL, onberispelijk • wat geen bewijs
dene. Ischnotes, magerheid, tering.
behoeft.
ISCHOPHONIE, het stotteren in het spreken.
IRRESISTIBEL, onweérstaanbaar.
ISCHURIE, belette waterlozing.
IRREsol,u, fr., besluiteloos, weifelend, wankel- ISCHWARSCHIKEN, Itussische loonkoetsiers, welke
met koetsen, droschka's enz. rijden.
baar. Irresolutie, besluiteloosheid, wankelbaarheid.
ISCHYROS, s terk, krachtig, die vasthouden kan.
Ischys, sterkte, kracht, vertu en om vast te
IRRESPONSABEL, onverantwoordelijk. Irresponsabiliteit, onverantwoordelijkheid.
houden.
InnvocABEL,onherroepeliA, niet ter te ne- ISIGNYBOTER, in Frankrijk eene soort van boter,
men.d ie zeer gezocht is ,en sterk verzonden wordt.
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Isis, eene godin der Egyptenaren, onder welke
dat een schiereiland aan het vaste land
zij zich de maan als de oorzaak der vruchthecht. Isthmische spelen, zekere plegtige
baarheid of als de voortbrengende natuur
spelen, die alle drie jaren in Griekenland
zelve, voorstelden. Als historischegodheid
evierd werden.
g
genomen was Isis de zuster en gemalin van ITAGANNE, eene Japansche zilveren munt van
Osiris.
de gedaante Bens vingers, 4 duim fang en
ISLAM, de turksche godsdienst. Islamismus, de
duim breed.
1 1/2
ofhet mohammedismus. ITALIAANSCHE AARDE, eene verve, naar den donleer van den Islam,
ISMAELITEN, eene Turksche sekte van de partij
kerenof bruinen oker gelijkende, maar veel
der Sciiten of der vereerders van Ali (Perr
liter en levendiger van kleur, wordende,
zianen) Zij erkennen alleen de nakomelingen
behalve tot schilderen ook tot verglazen
van Ismael alsware limns, die zij beheerebruikt.
g
schen.
ITEIT, zekere kiezel in de rivier Siel in ZwitISOCHRONISCH, gel ijktijdig, gelijkdurend. Isochroserland, op welker oppervlakte men indruknismus, gelijktijdige jaartelling, het gelijke
selen van wilgenbladeren en in de ruimten
tijdsbestek gelijktijdigheid, gelijktijdige
tusschen deze bladeren kleine ronde korreduur in de bewegingen eens ligchaams, b.
lige verhevenheden vindt.
v. aan de slingers der uurwerken. Isochro- ITEN, lat., desgelijks, even zoo.
nischparacentrische linien, die kromme lij- ITERATIE, herhaling. Iteratief, herhalend. Dereren, herhalen. Iteretur, het worde hernen, volgens welke een ligchaam, door eene
gegevene krachtgedreven, een gegeven punt
haald(op recepten).
ingelijke tijden evenveel nadert of zich van ITERDUC , een bijnaam van Juno, lien men
hetzelve verwijdert.
haarg,
af omdat zijnaa
de kinderen den
ISOCOLON, wanneer de leden eenerperiode een
weg toonde, die de bruiden naar huis
g
elijk aantal woorden bevatten.
geleidde.
ISOLATOR, afscheidings- of afzonderingsstoel (in
ITHYPHALLUM, eene afbeelding der mannelijke
de electriciteit). Isolement, fr., de afstand
teeldeelen, bie bij de Bacchanalien door
van twee zaken van elkander, de afzondering
zekerepriesters van Bacchus, welke daarvanpersonen. Isoleren, afzonderen, alleen
van den naam Ithyphallen bekwamen, in
processie rongedragen werden. Ook droeg
stellen, verenkelen. I sole, fr., gelsoleerd,
afgezonderd alleen staande , vrij staande
men dezelve als halsbanden en andere aanhangselen bij de Bacchanalien, of als amulet
nergens teen aanstootende • vrij, onafhanteen tooverij en ziekten, Ithyphallisch,
kelijk, eenzaam.
het een hiertoe behoort.
Isamu (wisk.) de gelijkdeeling, gelijkbenoeITIKIAF, eene soort van kleine Lenten van lijnmin g van onderscheidene breuken.
waad, welke gedurende de laatste 10 dagen
ISONOMIE, isonomia, lat., gelijke of eenparige
van den Ramassan, aan de muren en pilaren
wetgeving. isonomisch, gelijkwettig.
der Dschamis en moskeen staan, en waarin
Isop, hysop, een heilzaam, specerijachtig tuinmen zijne godsdienst verrigten kan, zonder
gewas.
ezien to worden.
ISOPERIMETRISCH, vangelijken omtrek, b. v.
g
isoperimetrische figuren, die gelijke omtrek- ITIMADULET, grootvizier of eerste minister der
Indische Schachs en Groote Mogols.
ken hebben.
ITINERA.RCHA, gr., een opziener over de we en.
ISOPLEURON, gelijkzijdige meetkunstige figuur.
Itinerarium, lat., een reisberigt, eene reisISORITHMISCH, gelijktallig, uit gelijke getallen
ing.
beschrijv
bestaande.
ISPARA, de voornaamste afgod der Malabaren
Irmo, Ichebo, de kleinste Japansche gouden
op de trust van Coromandel, met drie oogen
munt, welke 15 tot 16 mals of 1 dukaat
en aan iedere zijde acht handen afgebeeld.
geldt.
Hi' reikt, volgens hen, door alle zeven heme- JUBA, het doek, dat de Negers om het onderlenen door alle zeven werelden heen.
lijf slaan,
en nu langer dan korter naar de
voeten afhangt.
ISSEDONS volkeren in de nabijheid der Scythen, die de liken hunter vaderen onder Join, in de orgels eene octaafstem van 4 voet
toons.
het offervleesch men den en zeer plegtig
JUBEL, vreugdegeschreeuw, gejuich. Jubilê, fr.,
°paten.
jubilaeum , lat., jubelfeest, jubeljaar (na
ISTAMDUL-EFFENDI, in Konstantinopel de opperste
opziener over de policie, die voornamelijk
100, 150 of 25 jaar). Jubilate, de derde zondag na Paschen, benoemd naar bet begin
ook daarvoor zorgen moet, dat de !evensvan een latijnsch kerkgebed , jubilate :
middelen altijd in behoorlijke hoeveelheid
juicht. Jubileren juichen, een jubelfeest
en tot billijke prijzen to bekomen zijn.
vieren.
ISTHMITIS, keelziekte, ontsteking der Fauces.
JUBIS, raisins aux jubis, druifrozijnen of in
Isthmorrhagia, bloedstorting in de keel.
de zongedroogde wijndruiven, welke uit
ISTHMUS, Isthme, fr„ landengte, een stuk lands,
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v ence over Marseille verzonden worden.
Pro
leder, dat op eene bijzondere (in Rusland het beste) wijze toebereid is, meerendeels van rundvee komt, zeer lenig is en
eene eigenen reuk heeft, lien het van stoffen, welke voor de bereiding dienen, verkrijgt.
JUDAISEREN, een Jood worden zichlaten besnijden ; (in scherts) zich ophangen. Judaskus,
verraderlijke kus, schelmsche en valsche
liefkozing.
JUDAISMUS, het Jodendom als godsdienststelsel.
JUDASLANG, eene op Guinea vereerde slang, die
naar de reuzenslang zweemt.
JUDICATIE, beoordeeling, , beslissing. Judicieel,
geregtelijk, regterlijk. Judicieren, oordeelen, vonnissen, Judicieus, judicieux, fr.,
oordeelkundig, verstandig, scherpzinnig.
JUDICATUM, regtspreuk, geregtelijk antwoord,
vonnis.
JUDICA.TUUR-BANCO
,
eene regtbank, welke de
geschillen in handelzaken beslecht;; zooveel
als eene regtbank van koophandel.
JUDICIUH, vangelijke beteekenis met Jugement
JUGEMENT, fr., verstand, oordeel, beoordeeling,
vonnis. Jugeren, beoordeelen, vonnissen.
JucK , eene landmaat in Nedersaksen van 100
vierkante roeden, maar op sommige la tsen iets meer of minder.
JUFFERS, eene soort van korte scheepsmasten,
die uit Riga en Memel overgezonden werden.
In Noorwegen noemt men zoo het dunne
daksparrenhout.
JUGA, jugalis, jugatina,' bijnaam van Juno,
als opzieneres over den huwelijksband.
JUGATINUS, eengod der Romeinen, die het
huwelijk voorstond, en aangeroepen werd,
als men de bruid ontkleedde.
JUGOW, een zeergroot koperbergwerk, in het
Russische gouvernement Perm.
JUGULARES, visschen met buikvinnen ; voor
de borstvinnen aan de keel.
JUJUBEN, roode borstbezien, eene Italiaansche
boomvrucht. Zij worden bijzonder teen
hoesten, en longtering gebruikt.
JUIVE, eigenlijk eene jodin •; bijzonder echter
eene soort van korten vrouwen overrok,
mantelrok • overtrek naar Joodsche wijze.
JUKY, in Turkije eene som van 12 beurzen.
JuL, julfeest, kersfeest, bij de Noordsche volken.
juu, wordt bij de orgels meermalen eene
spitsfluit van 8 voet loon genoemd ; maar
eigenlijk is het eene quint van 6 voet Loon.
JULEP, een koeldrank.
JULIA.ANSCHE KALENDER, de door Julius Cesar
vervaardigde almanak, nog bij de Russen in
gebruik. Zie Stijl. Juliaansch jaar, gerekend op 36i dagen en 6 uren, is zijne inrigtin g aan Sosigenes verschuldigd. Juliaanscheperiode, door Jozef Scalier -op 7980
jaar bepaald.
JUCHT,

JURT.

hams, hooimaand.
JULIUS-LOESER, groote zilveren munten of medailies, welke Hertog Julius, van Brunswijk,
die in 1589 stierf, lief slaan, dezelve aan
zijne onderdanen voor eene bepaalde som,
welke zij hem leenden, tot onderpand gaf,
en naderhand door terugbetaling der leening,
weder inloste.
Jun, jolle, in Denemarken en Zweden, kleine
booten, welke aan de vaartuigen op de rivieren,even als de sloe en den zeeschepen
dienen.
JUMALA, voornaamste godheid der Laplanders.
JUHART of JUHAR, een fabelachtige os-ezel of
s een voorgewend basterddier van
muilo,
hetpaarden- en ossengeslacht.
JIINGEREN, voegen, vercenigen, zamenvoegen.
Junctura, junctuur, verbinding, gewricht.
JUNIOR, lat., de 'on ere.
Jumus, zomermaand.
JUNKE, een sincesch vaartuig, dat van '100 tot
200 last dragen kan. Waarschijnlijk hetzelfde met Jonke. Zie dit woord.
JUNO, (fabell.) vrouw van Jupiter, de godin des
hemels, voorstanderes der koningrijken,
rijkdommen en huwelijken.
JUNTA, de vereeniging, vergadering, staatsraad
(inSpanje en Portugal) ; een politie- en
strafgerigt (op het eiland Korsika).
JUPITER, (fabell.), de varier der g oden en menplena,lat., God is overal.
m
h en . Jovisonia
sc
In de scheikunde het tinmetaal.
JUPON, JUPE, korte vrouwen-onderrok.
JURA, lat., de regten • jura et actiones, de
regten en geregtigheden. Jura stolae, de
ambtsgelden der geestelijken.
JURAMENTUH, de eed, het eed zweren.
JURE, of DE JURE, lat., met regt van regtswege.
Salvo jure quocunque, met voorbehouding
van alle re ten hoegenaamd. Jure haereditario, door erfregt. Juridice, lat., jut idisch,
geregtelijk, overeenkomstig met de re ten.
Juridique, fr., geregtelijk, wettig, Juris,
lat., van het regt; quid juris, wat volgens
het regt is •; sui juris, zijn eigen meester.
Juris consultus of jureconsultus, een regtsgeleerde. Jurisdictie, het regtsgebied. Jurispracticus, regtsbeoefenaar, advokaat. Jurisprudentie, de regtsgeleerdheid, kennis van
het regt, regtswetenschap. Jurist, zie furlsconsultus. Juris utriusque doctor, doctor

in de beide re ten.
JURY, eng., eene regtbank van gezworenen, die,
na het hooren dergetuigen, uitspraak moeten doen.

volgens sommigen, godinnen der
Romeinen, welke over het eedzwerengesteld
waren.
JURTE, het winterverblijf der Kamschatdalen,
dat in dengrond gegraven is, hebbende
boven een dak met eene opening in het
midden, die voor schoorsteen en deur dient.
JURITES,
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zeer gevaarkijke oorlogstijden, gedurende
To rail in Turkije eene
de pest, ook bij gelegenheden van algemeene
soort van ligte ruiters welke
,
iedere Pacha
vreugde.
of andere vasal nit de door hem bestuurde
provincie, leveren moet. In plaats van soldij, JUSTORIUM, een werktuig der lettergieters, dieneeds bij het justeren of even groot maker'
bekomen zij kleine streken lands ter bearder letters.
beiding en hue geheel aantal bedraag,t de
UST JUDEX, eene munt, door Christiaan IV ,
Zaims en Timariotten medegerekend, ten JUS
koning van Denemarken in 1644 geslagen,
hoogste 75000 man.
bij gelegenheid van den oorlog met Zweus, lat., het regt. Jus belli ac pacis, het regt
J
den, met bovenstaande woorden in het
van oorlog en vrede. Jus cambiale, het wisHebreeuwsch, waarvan zijok
o den naarn
selregt. Jus canonicum, of pontificum, het
van HebrOrs bekwam. Men heeft er van 1/4
kerkelijk of pauselijk regt. Jus civile, het
kroon tot verscheidene dukaten.
burgerlijk regt. Jus criminale, het strafregt. Jus divinum, het Goddelijk regt. Jus JUTUR1NA, eene oude latijnsche godheid, welke
n bonnen
vereerd werd, en welke men
r
aa
episcopale, het bisschoppelijk regt. Jus feute Rome met een feest, de Juturnaliengedale, het leenregt. Jus nzilitare, het krijgsheeten, vereerde.
regt. Jus naturae, het natuurregt, dat is,
de verzameling der regten, welke in de JuvANTIA, de geneesmiddelen, welke men, ter
versterking, bij andere voegt.
natuurlijke betrekkingen van den mensch
gegrond zijn. Jus patronatus, hetbescherm- JUVENALIÈN, een huisselijk feest to Rome, als
een jongman zich voor het eerst den baard
regt. Jus pradationis, het voorrangsregt.
liet scheren.
Jusprimogeniturae, het eerstgeboorteregt.
Jus privatum, het bijzondere regt. Juspu- JUVENTA, Juventus, bij de Romeinen die godheld, welke bij de Grieken Hebe genoemd
blicum, hetgemeene, of openbare staatsregt.
werd.
Jus stapulae, het stapelregt. Jus strictum,
het verbindende of naaste regt. Jus talionis, JUWEELEN, geslepen edelgesteenten, kleinooden
Juwelier, koopman in juweelen ; ook hij,
het regt van wedervergelding. Jus triune
die edelgesteenten, paarlen, enz. kunstig in
liberorum, het driekindsregt, volgens hetoud en zilver zet.
g
welk, bij de Romeinen, een varier van drie
kinderen vrij was van alle belastingen. Jux, in Turkije eene som van 100000 Asperen •;
hetzelfde als Juky. Zie dit woord.
Jus vitae et necis, het regt over levee en
JUXTAPOSITIE, vergrooting van den omvang der
dood.
ligcharnen,
door het aanzetten der stof van
Jus, fr., krachtig vleeschnat. Jus de tablette,
buiten •; aanwas, toeneming.
gestold of dik gemaakt vleeschnat, om op
IVAHAS, een vaartuig der bewoners van Otaheite,
reis tegebruiken.
2 voet breed en 10 tot 12 voet lang.
Jussu, lat., op bevel.
IXEUTICA, de kunst van vogelen te van en door
JUSTE, justement, regtvaardig, billijk, juist,
middel van vogellijrn.
even zoo, naauwkeurig, regt.
lxioN (fahelk.) trachtte Juno te verleiden,
JUSTIFICATIE, regtvaardiging. Justificeren, regte, in plaats van haar, eerie wolk ; en
omhelsd
vaardigen , verontschuldigen,verantwoorden.
Coen hr op dit gunstbewijs openlijk roemde,
elij k makers.
,
JUSTEREN, afmeten g
wierp Jupiter hem in de het, liet hem aan
JUSTINI, waren in de 16 de eeuw zilveren muneen rad binden, hetwelk onophoudelijk met
ten, welke 20 kroonengolden.
hem omdraait.
USTINIAANSCHE INSTITUTIONES, het Justiniaansche
J
IXIA, krampader.
regt. Zie institutiones.
JYNX, dochter van Pan en Echo, verleidde
JUSTINIAANSCHE CODEX, eene verzameling van
Jupiter tot eenen minnehandel met I0, om
wetten,
welke keizer Justinianus de Groote
welke reden zij door Juno in eenen vogel
in 528 en 529, door onderscheidene regtsveranderd werd.
n
geleerden , liet vervaardige.
IZARI, Levantsche krap.
JUSTITIA, de godin der regtvaardigheid , of
IZARINS, Oostindisch geweven katoen, hetwelk
g
eregtigheid, Astrea of Dice.
de Deensche Aziatische Compagnie in stukTUSTITIARIUS, regter, uitvoerder van het regt.
ken, gewoonlijk 5/4 el breed en 10 tot 12 el
JUSTITIE, regtsoefening, handhaving van het
lang zijnde, aflevert.
regt, regtspleging.
IZELOTTE, eene Turksche zilveren munt, lets
JUSTITIUM, Juristitium, de geheele stilstand der
meer dan eenen gulden waardig.
regtspleging, b. v. bij algemeenen rouw, in

JURUIEEN, Thoprakli,
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1(1 als een romeinschgetal, beteekent 51 (LI).
KA.APSTANDER, spit , eene groote loodregte
windas op schepen, welke bij het inhalen der
ankers, het wenden van zeilen, boegseren,
laden en losses en tot andere werkzaamhe. dengebruikt wordt.
KAAS- EN BROODSVOLK, oproerigen, meestal boeren, in Kennemerland, sloegen, in den 'are
149 1, uit hoofde der zware belastingen en
andere afpersingen van Jan van Egmond,
stadhouder van Holland, aan het muiten,
hadden op hunne vaandels een' kaas en een
brood laten schilderen, ten teeken, dat zij
daarvoor vochten • en van daar de naam van
kaas- en broodsvolk.

een uit tart
y of mais bereide drank der
Indianen.
KABAAL
,
zie cabala.
KABAAN, een vaartuig, boven met een luchtig
dek,
waaronder een mensch overeind staan
kan. Zie vender Cabane.
KABADION, een lange overrok, welken de Grieksche wereldgeestelijken over de gewone
kleeding dragen, of als eenen mantel omhangen.
KABAK, drinkhuis, waar wijn, bier, enz. verkocht wordt, in Rusland.
KABASEREN, heeten in Guinea onderbeambten,
die, met den Broffo, de heerschappij in
naam van den vorst, uitoefenen •; de opzieners eener negerij, dat is, stad of dorp.
Vol ens eene andere lezing is het Kabassiers.
KABBALA, eene geheime wetenschap, welke God
aan Mozes zou geopenbaard hebben, die
dezelve, nadat hi' de wet schriftelijk gegeyen had, mondeling aan de oudsten des
yolks medegedeeld heeft, Welke die geheime
wetenschap, daarna, door overlevering, tot
hunne kinderen en nakomelingen °vergebrat hebben. Kabbalisten zijn derhalve zulken, die zich op doze overleveringen meestal
hebben toegelegd.
KABELGAT, aan hoord van de schepen, de plaats,
waar de anker- en andere to wen bewaard
worden.
KAAWI,

KABELJAAUINSCH, ZIC Hoeksch.

KAB1N, bij

de Turken en Perzen een huwelijksverdrag, volgens hetwelk een man zich voor
eenen zekeren tijd met eene vrouw verbinden kan, als hi' aanneemt om de vrouw,
wanneer hi'j die verlaat, eene kabin of
lijfrente te betalen.
KABINET, zie het woordenboek.
,
KABOS, kab
eene wijn
maat der Joden van
omtrent 2 kan.
KACHEF, heeten in Egypte hoofden der dorpen
en vlekken.
KACHI, eene witte en weeke steensoort, weeke
in Amerika in de zilverertsgangen aangetroffers wordt, en lood met zich voert.
KADARITEN, eene sekte onder de Turken, welke
gelooft, dat de mensch in het bedrijven van
coed en kwaad, zijne vrijheid heeft. Van het
woord kadar,
dat een vermogen, om iets te
doen, aantoont.
KADDORE, een lane re to de en dien de Spahis
dragen en aan den zadel le en te has en
KADELS, de matrassen, waarvan de Indiaansche
Moore') zich, inplaats van bedden, bedienen.
KADESCH, eengebed der Joden, hetwelk zevenmaal daags verrigt worth, om de zielen
daardoor uit de hel te verlossen. Bijzonder
moet het een zoon voor zijnen vader, een
jaar lang, in de Synagoge met bijzondere
p
legtigheden bidden.
KADI
,
zie Cadi.
KADILESKIERS, eigenlijk Kadi Lesckjer of Kadi
el Asker, de titel der beide hoogste Turksche ministers van justitie en opperregter,
zoowel in krijgszaken als in burgerlijke aangelegenheden, naast den Grootvizier en
Mufti. — Bij de Tartaren de lijfstraffelijke
re ter en politieopziener in de hoofdstad
Baktschisarai en derzelver omstreken.
KADIN, Kadun, opzieneressen of hofmeesteressen over de Odalisken,
of vrouwen in den
Harem des Turkschen keizers. De opperste
derzelve heet Kadun-Kietschuda of Kiaja.
KADMIE een mineraal ligchaam, hetwelk men
zoowel natuurlijk als kunstig heeft. Tot de
natuurlijke behoort de kobalt en galmei ; de
kunstige zet zich, als men rood of geelkoper
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smelt, van den rook of damp aan de zijden KAKrrionr, bij de Astrologen het zesde hemelsche huis, waaruit zij van de ligchaamsgeder ovens aan.
steldheid van den mensch, zijne gebreken
KADRAAI, een zoetelaars vaartuig.
en ziekten voorspellingen doen.
KADR—GHETSEHASI, de I7 ste nacht na de llamaswelken de Koran uit den hemel neder KAKKERLAKKEN, eene soort van kevers • ook mesan ,
laatsche menschen in Afrika, Azia, en Amegedaald zoude zijn.De Mohammedanen geloorika. Witte mooren (homines troglodytes).
ven, dat al degebeden ,
welke in dezen nacht
Insgelijks langarmige apen zonder staarten.
verrigt worden, bijzonder krachtdadig zijn
Zie Gibbon.
en zeker verhoord worden.
KAKKETOE, een papegaai met eene groote kuif.
KADRI, eene Turksche monniksorde, welke tot
Zie cacadou.
de Derwischen behoort, en zich bijzonder
door hare strengheid, gelijk merle door alter- KAKOCHOLIE, de slechtegesteldheid der gal.
Kakochylie, het bederf van het melksap.
lei wonderlijke godsdienstige gebruiken
Kakotrophie, slechte gesteldheid van de voeonderscheidt.
dingswerktuigen des ligchaams. Kakopelie,
KAERRET, eene kleine Arabische munt, omtrent
een dwaze blindeijver.
eenen halven penning waardig.
KAKOCRATIE, slechte landsregering, die de onderKAESAB —BASCHI bij de Turksche leers de
danen ongelukkig maakt.
opperslagter en proviandcommissaris, die
met zijn hoofd er voor in moet staan, om KAKODAEMON, boozegeest.
voor eenen vastgestelden prijs op zekere KAKOGAMIE, slecht, onvoegelijk huwelijk.
daen,
tot eerie bepaalde hoeveelheid en KAKOPATHIE, onpasselijkheid.
g
KAKOPHONIE, onaangenaam geluid (muz.), wandeugdelijkheid, vleesch te leveret'.
neer verscheidene dissonan ten op elkander •
KAFFA, zekere stof.
volgen, wanklank. In de spraakk. is het de
KAFTAN, eerie lane en wide overrok; een eerewanluidende zarnenvoeging van twee of meer
kleed bij de Turken.
gelijkklinkende lettergrepen of woorden, b. v.
KAFFICI, eene maat in Barbarije ; waarvan er 7
die waren waren zeer duur, enz.
een Amsterdamsch last maken.
KAKRAVE, eerie koperen munt in Guinea, ornKAHIRINNEN, oorlogschepen bij de Turksche
trent drie center' waardig.
vloot, 50 stukkengeschut en 600 zeesoldaten
voerende. Zij hebben hunnen naam van Ka- KAKS, als kaks, welstaanshalve.
hira of Cairo, dat 24 zulke schepen moet KALAE, kalaem, eene soort van Indiaansch tin,
hetwelk zich door het vuur in eene soort
leveren, maar slechts weinige zendt.
van loodwit verandert.
KAHVERGI BA CHI, een bediende aan het Perzische hof, die over de koffij en andere dranken KALAMBACH—ROUT, een digt, zwaar en hard
Indiaansch hout, van kleur grijsbruin of
het opzigt heeft.
zwartachtig, dat bij het verkolen eenen aanKAHYA, de secretaris van den Turkschen grootgenamen reuk van zich geeft.
vizier.
KALAMELLA, eene fluitpijp, waarvan de ZwitKAJAK, een klein groenlandsch vaartuig, ter
sers zich bij hun krijgsvolk bedienden.
vischvangst en waterjagt geschikt. Het vaartuig, hetwelk de vrouwen tot dat einde ge- liALAmins, eene soort van kunstige galmeis,
naar zijne gedaante (zijnde die van eene
bruiken, heet umiak.
penneschacht of pijpje) alzoo genoemd.
KAJAPOETOLIE, we en kostbare °lie,
welke, in Oostindie, uit de bladeren van den KALANDER, een werktuig, dat gebruikt wordt,
om wollen stoffen te bereiden.
kajapoetboom bereid wordt.
KALCEDONIER, eerie soort van glas, hetwelk onKAJASSEN, groote vaartuigen met een lang boord,
doorschijnend is, onderscheidene kleuren
waarvan de Turken zich voorheen menigvulheeft en van onderscheidene metalen en
dig bedienden.
a nder,.! stoffen vervaardigd wordt.
zekere op de Zwarte Zee en den NieKAICKE,ebruikelij
P er gke kozakkenschuiten , welke KALEBAS, een drinkvat, hetwelk de mooren gebruiken.
met vellen van dieren bedekt en met 50 a 60
KALEBASSE, noemen de Europcanen groote glakoppen bemand zijn.
zen flesschen, welke in Perziegebruikt worKAIK, kleine ligte roeivaartuigen, welke lane
den en aldaar ICaraba heeten. Zij worden
en smal zijn, en waarvan men zich te Konmet Indiaansch riet overvlochten, en dienen
stantinopel bedient.
voornamelijk om den wijn van Schiras te
KAmscuts, de roeijers op de kaiken, die door
verzenden.
de Grieken Peramedia, en door de Eurovertooner van schoone beelden
peers bij verbastering Permes genoemd KALEIDOSCOOP,,
een door D. Brewster in Edenburg nieuw
worden.
uitgevonden schoonheidskijker.
KAISTEEN, eene Ceilonsche kiezelsteen of diamant, die geslepen zijnde, den wezenlijken KALEN, is bij de Turken een riet, waarvan zij
zich tot het schrijven, in pints van pennen,
diamant in helderheid en doorschijnendheid
beclienen, ook eene kanselarij of een kantoor.
zeer nabij komt.
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een scheepsbediende, die het schip
alle morgens en avonden naziet, of er ook
eenig gebrek aan te herstellen valt. Van
hier Kale actor een bemoeial, die alles wil
verbeteren.
KALENDAE, lat., bij de Romeinen, de eerste dag
van elke maand.
KALENDE, in Pruissen eene opbrengst van levensmiddelen, welke de landlieden denpredikant
en organist in den herfst te doen hebben.
KALENDER, zie almanak.
KALES, fr., calêche, zeker rijtuig.
KALFACH, een officier bij de Turken, die met
onzen kwartiermeester overeenkomt.
KALFONEER-ERTS, iS in Hongarije de gele blende.
KALIBER, calibre, fr., zie het woordenboek.
KALIF, kalief, voorheen het wereldlijke opperhoofd der Turken ; thans de opperpriester.
KALIOL, eenrond ijzer aan eenen steel, met
welken het eenen hock maakt, dienende orn,
voor hetgieten van koperwerk het schuim
van het vloeijend metaal of te nemen.
KALKA -SULTAN, de opperste veldheer der Tartaren.
KALKOTIIER, eene soort van roode koperasch,
welke tot hetpolijsten van spiegeltafelen
gebruikt wordt, ook eerie met vitrioolzuur
verbonden ijzeraarde, welke men van ijzervitriool gedestilleerd heeft.
KALLA, Nebr., eene braid.
KALLENKYN , Kelkin, een afgod der Indianen,
zijnde een wit paard met een prachtig tuig,
hetwelk inden hemel op Brie pooten staat,
en een der voorpooten opheft. Voor hetzelve
staat eeneprachtig gekleede koningin. De
Indianengelooven, dat de god 111ahaden zich
in ditpaard veranderd heeft, hetwelk eens,
als de maat van de zonden der menschen
vol zijn zal, den opgehevenen poot op de
aarde zetten, en daardoor derzelver onderg
an g bewerken zal.
KALLIGRAPHIE, gr., de kunst van schoon en zuiver te schrijven.
KALLIOPE, eerie der negen zanggodinnen, en wel
die des held dick
KALLISTO, eene nimfvan Diana, dochter van
den Arkadischen koning Lykaon. Jupiter beminde haar, om welke reden zij door Juno in
eene beerin veranderd werd. Jupiter plaatste
haar onder de sterren, als dengrooten beer.
KALLUGIER, eenvrome oude, de gewone benamin g der grieksche monniken.
KALM, zacht, stil,gerust. Kalmte op zee, zeestilte. Kalmeren, zie calnteren.
KALMUK, kalmukken, eene soort van Tartaren,
onder de heerschappij van den keizer van
Rusland, of Sina. Zij worsen aan de Kaspische zee ende rivier Wolga, in batten op het
veld, en vol en hun vee in de weiden. Zij
bestaanvan hun vee, de vogelvangst en visscherij
mook van den roof. Ook eene
,
aar
soort vangrove wollen stof.
RALEFAS,

KUNSTWB.

KALO, de

KANA.
afval van ruw ijzer, in de ijzerhutten.

Kaleren, het ijzer van het ruwe zuiveren.

schoonheid engoedheid. Zedelike schoonheid, goedheid van hart.
KALOMEL, de zevenmaal gesublimeerde zoete
kwik.
KALOMETRIE, de aesthetischegrootheidsleer, of
de kennis deronderscheidene trappen en
gradatien van het schoone in kunsten en
wetenschappen.
KALPAK, hong., hoezarenmuts.
KALYPSO, half din en bewoneres van een eiland, waarop Ulysses door schipbreuk geworP en werd.
KAM, eene rekenmunt in Bengalen, omtrent 13
stuivers waard. Ook binnenste Crete der
borstwering.
KAMACRIER-BASCHI , as n het turksche hof de
voornaamste in de 4de kamer der Pages of
Ichoglans.
KANEA, hi' de Joden, een perkament, hetwelk
men met een tooverformulier in de chaldeeuwsche taal beschrijft, en als amulet tegen schrik en ziekten, om den hats hangt.
KAMEEL, kernel, een bekend viervoetig, in Azia
en Afrika te huis behoorend, zeer nuttig dier;
insgelijks een dik touw, ankertouw, kabel
(waarvoor het woord kernel, Luk. 18, vs. 23,
moetgenomen worden) ; ook een in Nederlandgebruikelijk \\ erktuig, om zware schepen
op te ligten, en over ondiepten te heffen. Het
bestaat uit twee platte, met water gevulde
vaartuigen, aan beide zijden van het schip
vasigemaakt, en die, wanneer het water daarnitgepompt is, hetzelve in de hoogte opligten.
KAMELEON, zie hetwoordenboek.
KAMELOT, (camelot) zie het woordenboek.
KAMIN1vE- MASLA, steenboter ; een voortbrengsel
aan Siberie eigen, alwaar het uit steenen
of rotsen zweet, en zich
als'
vette,
wtgele kalk aanzet. Zij wordt als geneesmiddel
gebruikt.
KAMP, een stukgrond, veld of bosch, hetwelk
doorgrachten, slooten of he en ingesloten
is. Ook het zelfde als campement. Van bier
kamperen of camperen, in het veld, onder
tenten, gelegerd zijn.
KAMPA1NIN1, eene italiaansche marmersoort,
welke in hetgebergte van Carrara gevonden
wordt.
KAMPGERIGT, eenegewoonte bij de oude noordsche volken, om hunnegeschillen door een
regterlijk tweegevecht te vereffenen.
RAN, eene maat voor natte waren, van zeer
verschillendegrootte. De nederlansche kan
(de liter in het metriek stelsel), echter, heeft
een cubieke nederlandschepalm inhoud.
KANADA, de hoeveelheid wijn en water, welke
aan ieder matroos op de portugesche schepen
dagelijks uitgereikt wordt. Waarschijnlijk
hetzelfde als Canador.
XANAN, eene maat voor natte waren inIndie,
30
KALOKAGATHIE,
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voornamelijk in Siam, van omtrent 2 kan.
zeer zacht leder voor handschoenen,
van de inhuiden
kalkder re
bokken.
KANARIE, eene soort van Gigue, een zeer gezwinde en korte dans, die slechts uit twee reprisen bestaat.
KINARIE-SUIKER, de fijnste en beste soort van
suiker.
ICANDARE, eene stang, dienende, om, door middel van eenen daaraan vastgemaakten toom,
depaarden geheel naar zijnen zin te besturen.
KANDIIL, Kandil, Kandille, een gewigt in Galanga, Calcuta en Sina van omtrent 500 pond,
waarnaar men ook de schepen, even als bij
ons, naar tonnen, gewoon is te schatten.
KANDO, Kandi, Kondi, eene in Indiegebruikelike lengtemaat, welke naar elan van de
plaatsen onderscheiden is. In Pegu is zij aan
de venetiaansche elgelijk, in Goa daarenteen is zij II nederlandsche ellen groot.
KANON, een afgod der Japannezen met 4 armen,
die voor 2000 jaren geleefd, en zon en maan
zougeschapen hebben.
KANONSPIJS, een mengsel van onderscheidene metalen, waaruit de kanonnengegoten worden.
KANSTRINSIOS, in degrieksche kerk de opzigter
over de kleederen die den bisschop bij,
het
kleeden bedient en meer dergelijke kerkdiensten verrigt.
KANTAMIRONS, Kantimarons, zijn op de kust van
Koromandel 2 a 3 zamengebondene kanos,
(met driehoekige matten zeilen) van welke
zich de inboorlingen tot de vischvangst
bedienen.
KANTCHEN, Kantschen, heet in Guinea het brood,
dat de ingezetenen in kleine koeken van
zekere bezien bakken, welke zij op eenen
steen, even als bij ons de schilders de verw
wrijven.
t hetwelk omtrent
KANTHAR, een turschgewig,
met 50 Nederlandscheponden overeenkomt.
KANTILIEN, stukkengoad- en zilverdraad, welke
men op eene naald opwindt en dezelve zoo
zamendraait, dat zij de gedaante van een
dunpijpje bekomen, waarna men ze voor
borduurselgebruikt.
KANTSCHIBASSE, een klein smal roeischip, dat
met80 man voorzien is, welke alien gewansten
van
en soldat
end zijn,
die roeijers en
P
tevens verrigten.
KAPER, een schip, hetwelk, in tijd van oorlog,
ter zee op buit uitgaat •, ook de bevelhebber
van zoodanig schip, adders kaperkapitein.
KAPIDGI-BASCHI, bij de Turken, een scherpregter.
KAPNONANTIE, waarzeggerij uit den opstijgenden
rook des offervuurs.
KAPPAB, eene maat in Zweden, iets minder dan
3 Nederlandsche kannengroot.
KAPPATEN, boetelingen in de roomschkatholijke
kerk, die, wanneer zij zich geeselen, eene
kap opzetten, om Diet gekend te worden.

KANAPIE,

KARI.

moirel, de aarden, uit twee stukken
zamengezette vorm, waarin het porselein
g
ebakken wordt.
KAPUDAN-BASCHA, Kapudan-pacha, de opperadmiraal of opperste bevelhebber der turksche
zeemagt, Wiens mat even onbeperkt is, als
die van dengrootvizier over het leger.
KAPU-KIHAJA, de agent, lien ieder pacha te
Konstantinopel houdt, en die in ti' en van
oorlog de inkoop van levensvoorraad voor de
troepen van het stadhouderschap zijnspachas,
of de betalingen daarvoor bezorgen moet.
KARAITEN, eene sekte onder de Joden,die zich
aan dengrondtekst van den bijbel houden,
in tegenoverstelling van de Talmudisten en
Pharizeen.
KARAKULUKTSCHI, de kok, die zich bij elke Oda
der Janitsaren beyond.
KAIAMBOLEREN, in het biljartspel, met zijnen bal
meer dan eenen bal aanraken.
KARAMEL, eene soort van zeer donkerbruine
kandijsuiker. Caramellen.
KARAMUSSAL, Karamousal, Karamuzal, een
turksch koopvaardijschip, met een zeer hoogen grooters mast, eene boegspriet en eenen
kleinen bezaansmast.
KARA-SETACHE, de koninklijke wondarts, aan het
erzische hof.
P
KARATERING, het vermengen van het goud met
zilver of koper, of wel met beide. Het
eerste beet witte, het tweed e roode, en de
laatste gemengde karatering.
KARATSCH, Karadsch, de schatting (van 41/2 piaster) welke de Christenen enJoden van het
mannelijke geslacht in Turkije , betalen
moeten.
KARAWELLE , ligt , snelzeilend vaartuig , van
100-140 tonnen.
KARBEELEN, de beide slagdrempels aan eene sluis,
waar de deuren zelve teen aan staan.
KARDEEL, Quartet, zooveel alsvierendeel, noemt
men eene ton, waarin bij de walvischvangst
het spek gedaan wordt , ook een vat, dat 12
stekan houdt, enwaarin de traan vervoerd
wordt • eindelijk kleine flesschen , waarin
men te Hamburg en op de geheele Elve de
traanpleegt te doen.
KARELSORDE, eene spaansche orde van verdienste , aan de reine ontvangenis der maagd
Mariagewij,
d en door Karel III in 1771
ingesteld.
KARILLON, een muzijkinstrument, hetwelk uit
porseleinen bekers en schalen zamengesteld
werd, 4 octaafhad, en in klank naar het
klokkenspel zweemde. Dit eenige exemplaar
werd in 1740 door de beide toonkunstenaars,
Kummer en Patzig voor den saksischen minister Briihlvervaardigd, dock verbrandde
eenige jaren daarna. Het bespelen geschiedde
met behulp van twee stokjes, met scharlaken
overtrokken, waarmede men op de bekers en
schalen sloeg.
KAPSEL,
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KARIN, de lijfwacht te paard van den Turkschen KATAPLASMA, een weekmakend middel, of week
makende omslag.
keizer, welke uit de Janitsaren genomen
werd, en ook antler de Janitsaren-aga stond. KATAPULTEN, schietwerktuigen der ouden.
KARKRONE, in Ispahan een gebouw, waarin zich KATARAKT, de staar, oogziekte.
menigerlei fabrijken met derzelver arbeiders KATARRHE, zinking, verkoudheid. Katarrhaal,
wat daaruit ontstaat, of daarmede overeenbevinden, welke den koning van Perzie toe.
komt
behooren , en waaarin tapijten
en andere
stoffen, zoo als ook metaalwerk, vervaardigd KATATROPA, heette in de oudere muzijk datgene wat men nu een thema noemt.
worden.
aka- KATECHETISCH , katechetische leerwijs , naar
KARLEERG, lustslot, thans eene mill
welke de leeraar, door vragen, onderrigting
demie nabij Stokholm.
geeft. Katechisatie, het mondelijke onderKkRLIN, sinesche porseleinaarde.
wijs, door vragen en antwoorden. KatechiseKARMOSEREN, omranden, met eenen rand om eren, vraag-onderwijs ev en. Katechismus,
yen • bijzonder, eenen rand van kleine diavragenboek, inzonderheid tot onderrigting
manten om eene grooten zetten.
in de godsdienst. Katechumenen, leerlinKARN, een werktuig, waarmede de goudslagers
gen, die op zoodanige wijze onderwezen
op het kussen de gereedgemaakte goud- en
worden.
zilverbladen naar derzelver bepaalde grootte
snijden.
KATEGORIE, verdeeling der voorwerpen in zekero
klassen , gesteldheid eerier zaak, waardoor
KARNAT, een touw met twee haken, waarmede
zij aan eene andere gelijk, of met dezelve
bij de walvischvangst het spek weder uit het
verwant is. Kategorisch, bepaald, regtuit,
schip opgetrokken wordt.
met ja of neen : een kategorisch antwoord.
KARTISANE, eene paljette, of een stukje perkament
Kategorische imperatief , het volstrekte
of papier, met zijden of rijke draden omwonwillen , het onvoorwaardelijke redebevel.
den, waarop men figuren buigt, en dezelve
bij borduursel, alsmede bij kostbare kanten KATHARINEN-GROSCH, eene oude saksische zilveren munt, welke Katharina, weduwe van
gebruikt en role t,
Frederik den Strenge in 1590 liet slaan,
KARVILEERSTOK, een ronde horizontale stok in
eene paal of zuil, waaraan de geverwde zijde KATHEDER, leerstoel, zitplaatseens hoogleeraars,
op de hoogescholen.
gehangen en uitgewrongen wordt.
KAS, eene malabaarsche koperen munt, waar- KATHEDRAALKERK, hoofdkerk.
van 80 een Fanon ofomtrent 5 stuivers elders. . KATHETER, (chirurg.) een werktuig, hetwelk in
ten voorde blaas gebragt wordt, om to onderzoeken,
Ook in de papiermolens eene met eaten
of zich daarin een steen bevinde, of om
ziene tafel in den stamptrog , door welke
waardoor het water of to to en.
bestendig versch water in den trog komt.
KASEECKI, eene perzische koperen munt, waar- KATHISMATA, in de grieksche kerk die afdeelingen der psalmen en eenige liederen, bij
van 40 eene abas of omtrent 14 stuivers
welker voorlezing de gemeente mag gaan
gelden.
zitten.
KASCHE, Kara, eene sinesche munt uit 3 deelen
koper en 9. deelen lood, omtrent 1/15 stuiver KATHOCHIRE, een steen op het eiland Korsika,
van welken Plinius verhaalt, dat hij de
waard.
handen aantrekt, even als de magneet het
KASCHOLONG, de schoone steen, schoonsteen,
de mongolische naam van eene roomgele
ijzer.
k k
KATHOLLIK , een lid der roomschkatholijke kerk
Chalcedon.
ook het een daartoe behoort. Zijne kathohjKASI, een geestelijke regter in Perzie.
ke majesteit, benaming des Konings van
KAMA., Chasna, de bijzondere schat des Turkschen keizers, waarin alle zijne inkomsten
Spanje. Katholikon, ietsalgemeens •, ook een
algemeen woordenboek.
vloeijen. De opperste bewaarder derzelve
beet Kasnadar-baschi, wien de Kasnadar- KATONAKI, een door Pisistratus ingevoerd kleed,
om de gemeene Atheners, welke hi' naar
aga, die over de keizerlijke handchatouille
het land zond, daaraan to herkennen.
de rekening houdt, ondergeschikt is.
KASTINE, een mineraal, hetwelk in de ijzer- KATOPTR1CA, de leer van de terugkaatsing der
gangen gevonden wordt, en het smelters
lichtstralen. Katoptromatie, de spiegelwaarvan het ijzer verligt.
zeggerij.
KATALOOG, catalogus, lat., naamlijst van boeken KATOS, Kattos, een stuk zilver, hetwelk in
Siam als munt gangbaar is, en orntrent 220
enz., inzonderheid die openlijk verkocht
zullen worden,
gulden waard is.
KAT-ANTHROPON, gr., op eene menschelijke wij- KATURS, oorlogschepen in Bantam, welke aan
de einden krom en spits zijn, en een van
ze (b. v. over God spreken, denzelven mengras en bladeren gevlochten zeil voeren.
schelijke ledematen en driften toeschrijven) •,
ook hetzelfde als • ad hominem. Zie argu- KATZA, Kaatza, een houten vaatwerk ter grootte
van 100 tot 200 emmers, waarin de blaauwe
ment.
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druiven, tot bereiding van den rooden wijn
ebra gt worden.
g
KAT ZONDER °OREN, ronde barkers, welkegeschut en krijgsvoorraad aan de schepen toe-.
voeren.
KA.UCHA, minderegeregtspersonen in Perziö,
welke op het land en in de dorpen bet regt
uitoefenen.
KA UKASISCHE STAN, een der vijf vermoedelijke
hoofdtakken van het menschelijk geslacht,
zijnde devoornaamste en schoonste van alien.
KAURIS, Koris of Kowris of Simbipouri, mosselmunt, guinesche munt. Het zijn kleine schelpen, welke bij de Maldives gevischt worden,
en minder dan 2 stuivers hetpond gelden ;
terwijl zij op de kust van Guinea voor 17
stuivers in betaling gegeven worden.
KAVAN, eene korenmaat op de Philippijnsche
eilanden.
, gezouten knit van den
KAVIAAR
,
fr., caviar
steur ; eene russische lekkernij.
KAVITSCHE, bij de verwers (volgens het italiaansche woord Caviccio), een sterke houten
spijkerop de tafel, waarop de zijde uitgedraaid
wordt.
KAXON, een gewigt van 30 centenaars in de
Zuid-Amerikaansche bergwerken.
KAZERZI-BASCHT, in Turkije de hoofdopziener
over de muilezeldrijvers.
KAZINE
,
schat des Sultans.
KEBIA, bij de Joden, diedagen der week, waarmede zij het nieuwe jaar be inners en die
bij ons de Maandag, Dingsdag, Donderdag
en Zaturdag zijn.
KEBLERS, eene godsdienstige sekte in Perzie,
welke waarschijnlijk van de oude Geberen of
vuuraanbidders afkomstig is, en met de overige Perzen niets dan de taal gemeen heeft.
KEDIS,
fijn wit lijnwaad in de oostersche landen.
KEEL, de in an van enkele vestingwerken. De
keel van een bolwerk, is de wijdte der opening tusschen de beide hoeken , welke de
naburige llanken met de courtinen vormen.
De keel van een ravelijn, de tusschenruimte
van de einden der facen naar de vesting toe.
Op dezelfde wijze de keel van andere buitenwerken. — Ook bij raketten het onderste
gewelfde deel, hetwelk den vorm der warte
in den rakettenstok maakt. Keelen, iets met
eene keel voorzien.
KEFEKIE, Of K1LKEFFI, turksche schuimaarde
of ligte potaarde, meerschuim, eene witgele
talkaarde in Azie,
bijzonder in Natolie, welke
totpijpenkoppen gesneden en gevormd wordt.
KEGEL, bij de lettergieters, de bewegelijke
ruimte, welke den vorm eener letter insluit,
om de letters in de vereischtegrootte te gieten • alsmede het onderste einde der letter
of hetgansche metaalligchaam eener gegotene letter.
KEIERISCHE VERGULDING, eene soort van heete
vergulding, waarbij men goud en spiesglans

KERF.

zamensmelt, het mengsel pulveriseerd, het
pulver op het te vergulden stuk strooit, en
dit nu in zulk een vuur brengt, waarbij de
spiesglans vervliegt.
KEILEN, metplatte, ronde steentjes werpen.
KEKHENENALO, eengomhars van groenachtige,
donkere kleur,op het eiland Ceylon inheemsch;
van oplossende, verdeelende en krampstillende kracht. Ook de vernisbereiders maken
ergebruik van.
KELAENO, eene der harpijen. Zie Harpj.
z en
KEIJI, Kelp, bij de engelschen eene uit zee plantengebrande ligte en losse asch, die bij centenaars en tonnen verkocht, en grootendeels
naar Holland gevoerd werd.
KELECK, een vaartuig, waarvan zich de karavanen bedienen,
als zije t water reizen. Het
voert omtrent 28personen, en 10 tot 12
centenaars vracht.
KELLEINER, Kelheimer, een vaartuig op den
Donau, 128 voet lang, hetwelk bijzonder ook
voor degewone van Regensburg vertrekkende schepen gehruikt wordt.
KELONDER, Kelonter, Cha-Bander, in Perzie
een koninklijk, over de kooplieden gesteld
beambte, die de schatting, welke zij den
koning even moeten, invordert, ook over
hunnegeschillen uitspraak doet, behalve in
criminelegevallen.
KENEAS, oostindische taf, met zijden bloemen.
KEN, eene lengtemaat in Siam bijna twee voet
groot.
KENCHBITEN, gierstesteenen ; kleine ronde korreltjes of steentjes in de steenlagen.
KEN-CLIFER, in een logarithmus, de wijzer, of
dat cijfer, hetwelk een geheel getal uitdrukt.
KENNEL, eng., eene goot of pijp.
KENTINGS, gebieekte, smalle silezische sluijers.
KEPAN, of kepath, een klein gewigt, bij de
Arabieren.
KEPENEK, het opperkleed der Hongaren.
KEPHALALGIE, kephalologie, zie cephalaca.
KER, verpersoonlijkt wezen, onder welke benamin g de ouden zich de naaste aanleiding tot
den dood voorstellen. Volgens hen betwisten
de Keren,
zonen der nacht, elkander de
gesneuvelden in den slag, en zuigen de
stervenden het bloed uit. Naar eene zachtere
voorstelling brengt eene der Keren den
ouderdom, eene andere den dood aan.
KERATOPHYLE, eerie zeeplant.
KEREN, was
de Joden
bijeen,uit den hoorn
van een Bier of uit eenige andere stof in den
vorm van eenen ossenhoorngekromd, blaasinstrument.
KERFSTOK, een dunne smalle reep hoot, waarop
elke kerf eengekocht stuk, dat nog te betalen staat, aanduidt. Het bestaat uit twee
aan elkanderpassende stukken, waarin
kervengesneden worden, terwip ieder der
belanghebbenden een stuk daarvan voor
zich behoudt, om te kunnen weten, de een
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welke In het roode uitbleekt, en de naastbijwat hi' geleverd, en de andere wat hi' on tvan en heeft •; eene zeer eenvoudige en
liggende verwen benadeelt.
schrander uitgedachte manier van bereke- KEULSCH MARK, een gewigt, volgens hetwelk in
nen, nit de eeuw, waarin men, inzonderDuitschland het rue
of onzuivere zilver
w
held op het platte land, noch lezen noch
onderzocht of gewogen wordt. Het houdt 16
schrijven konde •; terwijl zoodanige kerflood, 1 load 4 azen, 1 aas 4penningen en 1
stokken, ingeval van verschil over levering
enning 2 hellers.
P
en ontvang, even zoo goed als koopmans- KHARADSCHI, in Turkije zij, die bij de gezantboeken, ten bewijze dienen.
schappen behooren , alsmede alle andere
KERMES, Alkermes, Kermeskorrels, uitwassen
Christenen, die van het hoofdgeld bevrijd zijn.
aan verscheidenewortels enplanten in Zuid- KHATOUAT, eene arabische lengtemaat , welke
Europa, door zekere insekten veroorzaakt,
eengeometrischen voet nabijkomt.
waar de onechte cochenille van voortkomt, KHIRKAI-SCHERIF, de mantel van Mohamed wordt
welke even als de echte in het verwen en
in de schatkamer des Turkschen keizers als
schilderengebruikt wordt. De delfstoffelijke
hetgrootste heiligdom bewaard, en door inkermes is eene scheikundige bereiding uit het
dooping van eene slip daarvan jaarlijks, op
spiesglans, zoo genoemd omdat zij aan de
den 16den dag des Ramassans, eene soort van
natuurlijke in kleur gelijk is.
wijwater gemaakt, hetwelk als een geschenk
KERMIS, oostindische zakdoeken.
des keizers aan de voornaamsten des rijks
KERNUNNOS, Cernunnos, een god der oude Celgezonden en met groote godsdienstigheid
ten of Kelten, wiens beeld in 1711 bij Pariis
g
edronken wordt.
opgegraven werd. Hi' stelteenen ouden man Ks, is in sommige oostersche talen een koning
voor, die aan het hoofd twee hoornen heeft,
of keizer, en wordt voor den naam des bewaaraan twee ri p en ha p en.
heerschersgeplaatst.
KEROMANTIE, waarzeggerij
,
door middel van KIATA, opperhofmeester des turkschen grootgesmolten was, hetwelk men op een bord
viziers. Kiajabey, generaal-luitenant der
laat druppelen.
Janitsaren • ook minister van binnenlandKEROPLASTIEK, de kunst van in was te boetseren.
sche zaken,
bij de Turken.
KERRENA, een trompet der Indianen, welke 15
KIARKUK-ODA-AGASI, aan het turksche hof een
voet lang is.
gesnedene en opziener over een gedeelte
KERRENGI, een koperen muzijkinstrument der
der vrouwen.
Perzianen, naar eene schaalmeigelijkende, KIASTRE, heelkundig bindsel om eene gebroen 4 el lang en van voren 1 el wijd.
kene of verwrikte knieschijf.
KERSEY, Kirsey, eng., grof gekeperd dock of
KIBLAH, Kible, bij de 1VIohamedanen het
wollen stof.
voorwerp, waarnaar zij zich, bij het gebed,
KERYGMATA, in degrieksche kerk, die prediwenden. Meer bepaald een zwarte in zilver
katien, welke zulkegeloofsleeringen behelgevatte steen, braktan genoemd.
zen, die het yolk zonder terughouding voor- KICHER, eene soort van graauwe, eenigzins
gedragen kunnen worden. Dogmata zijn
spitse kleine erwten in het Oosten en Zuiddaarentegen dezulke, welke geloofsgeheimen
Europa.
bevatten, welke men niet ligtelijk algemeen KieiliznI, de huishofmeester,
maarschalk van
openbaart.
hetpaleis in Perzie.
KESCHITAH, Kesitah, Keshta, de oudste vermelKIEN, een natuurlijk delfstoffelijk alkali, hetding van eene munt bij de Israelites (Genesis
welk in Sina in het koningrijk Henii gevonXXXIII, vs. 19), een stuk metaal, hetwelk
den wordt.
de waarde van een schaap had. Ook een KIENFAKKEL, een stuk kien ofpijnboomhout,
joodsch zilvergewigt
hetwelk, zeer harsachtig zijnde, tot verlichKESEPH, hebreeuwsche benaming der goede
tin g gebruikt wordt.
vreemde zilveren munten.
KIEINTCHOU, eene sinesche stof, welke van de
KESREVAN, heette de opperste vorst der Drusen.
zijde, door de wilde zijwormen gesponnen,
KESTUF, een arabischgewigt van omtrent 2
vervaardigd en niet geverwd worth.
grein.
lins, eene zeer harde, glasaardige en gewoonKETEGE-CUR-ICHISE, deperzische hofbediende,
lijk kristalachtig aangezette steensoort; ook
die den koning den Sabel achterna dra g t.
kwarts genoemd. Ook eene gele, witte of
KETTER, behalve degewone beteckenis van'
bruingele steensoort, welke uit eene iiizerafvallig,
e afwijk
ende van eene of andere
aarde en een olieachtig bestanddeel, zwavel
christelijke leer, een zandsteen, welke nabij
of rottenkruid of beide tegelijk bestaat,
Pirnagevonden wordt en voor beeldhouwers
somwijlen ook een of ander metaal.
bruikbaar is.
KIEZELA.ARDE, glasaarde , glasachtige of verKEUB, eene lengtemaat in Siam, van omtrent
glaasde aarde, (Silica) eene eigene aarde
voet.
3/4
welke doorgeen zuur buiten die van vloeiKEULSCHE AA.RDE, eene violetachtige zwarte verve,
spath opgelost wordt.
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KLAN.

onder de Janitsaren de voor- KIODAR-AGA, de manteldrager des Turkschen
naamste officier na den Aga.
keizers.
IKABDAR, een turksche hofbediende, die voor
KIOSK, eene soort van tempel, of prachtig
K
den keizer den stijgbeugel houdt,
g
ebouw •; ook een turksch tuinhuis, of
zomerhuis.
KIKAR TALENT, eene joodsche munt, van driederlei soort. Degemeene bedroeg 1312, de KIRATH, een arabisch gewigt van 4 grein.
koninklijke 1970 en die van het heiligdom KIRCHERSBRANDSPIEGEL of Maltheserbrandspiegel,
2625gulden. Ook cen gewigt, waarvan het
een brandspiegei, door den Jezuit Athanasius
gemeene omtrent 22, het koninklijke 35 en
Kircher uitgevonden, die op 100 voet afstand
eenegroote uitwerking voortbragt. Den
dat des heiligdoms 44 Nederlandsche ponden
tweeden naam draagt hij ; dewij1 de uitvinbedroeg.
der de eersteproef er mede op het eiland
Knioxoo, afgod der zwarten in Lovango.
Maltha nam.
KIKRIKI, een keizerlijk slot bij Petersburg,
hetwelk door Catharina de tweede, tergedach- Kis, de naam van 400 blanke en zwarte gesnedenen in den Harem des Turkschen
tenis van de (1770) op de turksche vloot bekeizers.
haalde zee bij Tschesme, in tegenwoordigheid van Jozeph den tweeden, (1780) Tschesme KISLAR-AGA, kisler-aga, turk., het opperhoofd
der zwartegesnedenen aan het turksche
genoemd werd.
TWA, eene Hongaarsche korenmaat.
hof; ook die het opzigt heeft over den harem
des sultans.
KILAR, de keldermeester des Turschen keizers;
de opziener daarover.
KisLos, eene korenmaat, welke te KonstantiKilar-baschi,
no el omstreeks 38kop en in Negropont omKILDERK, Kilderkin , eene engelsche maat,
trent 32 kop bevat.
welke 18gallons houdt.
KISMETH, het onveranderlijke en onvermijdeKILDEVILL, eng., rum, sterke brandewijn.
like noodlot der Turken.
en uit de Ukraine en
Kum,gemeene tapijt
KISNA, KISTNA, KRISMA, KREXNO, een afgod der
andere russischeplaatsen.
Indianen, of volgens anderen, slechts eene
KILIOGOON, eerie figuur met duizend hoeken.
bijzondere openbaring van den god Mahaden.
KimoGRAm, een franschgewigt van duizend
KITAI, sineesch katoen.
grammen.
eene fransche maat van duizend KITAIKA, sinesche taf.
KILIOLITER
,
KITS, KETCH, KETSCH, een vaartuig, bijzonder bij
liters.
de Engelschen, Zweden en Russen in gebruik,
eene lengtemaat, van duizend
KILIOMETER
,
met eenengrooten en eenen bezaanmast; een
meters.
KILLAG, een smakelijke drank van de bewoners
bombardeerschip.
der Moluksche eilanden, welke uit kruiden, KnzE, kize, bij de schatkist des Turkschen
keizers, eene beurs met dertig duizend piassuiker en watergemaakt wordt.
ters, of vijftien duizend zechinen.
KILL-DEVIL, een drank uit rijst en kokossap,
welke door de Engelschen, bij gebreke van KIUPTAR, de schenker van den grootsultan •; op
reis voert hi' den drank gemeenlijk te paard
brandewijn, op het eiland Barbados, gena.
maakt wordt, en den sterksten brandewijn
KIWICK, KIVICK, een klein russisch roeivaartuig
nabijkomt.
op de rivieren, van boven met matten bedekt.
KINDACK, eene katoenen stof in Rusland.
KLAAR, scheepsterm, gereed of in goeden staat
KINDAR-BASCHI, aan hetperzische hof, degene,
die het oppertoezigt over het paardentuig
beteekenende.
KLAits, bij de walvischvangst een blok met 3
heeft.
ijzeren pennen,waarop het spek gelegd wordt,
KINGS-BENCH, en g., een hoog strafgeregt in
om het te zuiveren en of te snijden.
London, hetwelk over hoofdmisdaden, en
zaken de kroon betreffende, uitspraak doet. KIAMELIEN, stukken bout, welke in de lento
g
KINKETEN, eene ketting, welke de beide stanvan het schip van den eenen balk tot den
gen van eenen paardento,om vereenigt.
anderen reiken, en tot ondersteuning der
ribben en tot stevigheid van het verdek dienen.
KINKHOORN, een blaasinstrument, hetwelk bekender is under den naam ruike. Ook eene KLANKGESLACHT zekere verdeeling der toonen,
welke tusschen de beide uiterste toonen van
soort van schelpen, welke gedraaid zijn en
een Tetrachord gelegen zijn. De ouden hadwaarvan de eerste kronkeling eenen buik
den het.diatonische, waarin de tusschentoomaakt.
nen door eenen halven en tweegeheele
KIN1NOR, bij de Joden, een muzijkinstrument,
voortliepen ; het chromatische, waarin zij in
met 32 snaren, in degedaante van eenen
twee op elkander volgende halve toonen en
driehoek.
KINSII, Kinsi, eene soort van vlas, uit eene
eene kleine tens voortliepen, en het enharntonische
,
sinescheplant, welke zeer fijn garen geeft,
door kwarttoonen
wanneer zijtwee
en eenegroote ters voortliepen, waarbij ook
dat naargeel Naar gelijkt en bijzonder voor
nog een geinengd klankgeslacht kwam.
hemdengebruikt wordt.
KJETCHIJDA-BEGH,
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eene veen- of turfaarde, welke onder
de klei lit.
g
KLEM, een spierkramp der dieren, bijzonder
paarden, welke voornamelijk de kinnebakken sluit.
KLEMMEN, eene in Spanje gebruikelijke wijze,
om depaarden to castreren ; ook kloppen
genoemd.
KLEMSLOOT. in de turfgraverij,
en eene kleine
watergracht.
KLEPPER , eigenlijk een rijpaard van geringe
soort • in het algemeen een paard, ros.
KLERus, degeestelijkheid, in tegenstelling der
Laien of leeken.
KLETE, in Lijf- en Esthiand een gebouw, tot
bewaring van het koren en andere din en
een entrepot.
KLEUDER, een in Hessengebruikelijk gewigt,
het 5de deel van een centenaar.
KLINKDICHT, eene sonette, soort van gedicht, uit
g
14 reels
bestaande.
KLINKER, kleine zeer hard g ebakken steen, welke,
bij het slaan, eenen klank van zich geeft.
KLONISCH, in degeneeskunde zulke krampen,
waarbij de leden aan trekkingen en onwillekeurige bewegingen lijden.
KLOTHO, eerie der Brie schikgodinnen, in de
fabelleer.
KLUB, eengesloten gezelschap. Zie clubb.
KLUCHT, kluchtspel, zeker blijspel, farce.
KNEES, knezi, knias, russ., een persoon van
hoogen adel, een russische vorst.
KNIEVERS, een vers, dat men op de knie, en dus
in haast, vervaardigde • zoo als de oude rederijkers dikwerf deden.
KNIGHT, in En land een titel van den la en
adel, welke in rang boven den gemeenen
edelman of Esquire staat.
KNOET, knoete, eene russische zweep, een strafwerktuig, bestaande uit lange lederen riemen, aan eenen steel vastgemaakt, waarmede misdadigers op den blooten rug een
eeriealtoos nevens
de eee
zeker aantal slagen ,
den anderen, toegedeeld worden.
KOBALD, kobold, zoo noemen de Uslanders
hunnen afgod of duivel, dien zij aanbidden,
en die hun ook menigmaal in eene menschelike gedaante verschijnt.
KOBA.LT, een zeer zwaar delfstoffelijk ligchaam
met zwavel, rattenkruid, en meestal ook met
bismuth en zilver vermengd. -- Kobaltblaauw, eene fraaije hemelsblaauwe verw.
KOBEILLE, (Kobelje), de naam van het opperhoofd
der nomadische Arabieren in het Marokkaansche.
KODA.KA, de schriftelijke huwelijkscontracten der
Marokkaners.
KODAMA, eene japansche zilveren munt, van de
gedaante en grootte eenen boon. Bij betalingen wordt deze munt, welke uit groote en
kleine soorten bestaat,
gewogen en naar llias
berekend.

KLEEN,

KONF.

eigenlijk Caudebec, een fine hoed
van lamswol engeitenhaar, naar de stad
Caudebec, alwaar zij 't eerst vervaardigd
werden, benoemd.
KOEKKOEK, een weinig meer gebruikt wordend
orgelregister , hetwelk uit twee pijpen bestaal, welkergeluid het geroep dezes vogels
nabij komt.
KOETERWAALSCH, gebroken nederduitsch, zoo
als het door eenen franschrnan dikwerf gesproken wordt. Koeterwalen, op die wijze
spreken.
KOGIA. • een turksche koopman, die in het groot
handelt,
grossier.
KOJACHTAKTIM, eerie soort van bootee of schuiten der Kamschadalen.
.
KOK-PIL, Cock-pill, in London het huis, alwaar
de hanengevechten plasts hebben, en waar
ook degeheime raad vergadert.
KOLA, KUL, beteekent in het turksche
en slaaf,
en is de algemeene naam, dien de onderdanen des Turkschen keizers, van den laagsten tot den hoogsten, bekomen.
KOLDER, eene ziekte derpaarden, welken in
stillen en dollen kolder verdeeld wordt.
KOLDERGAT, Hennegat, het gat, door hetwelk de
helmstok over den achtersteven in het schip
komt. Door hetzelvdgaat de kolderstok, een
hoot, door middel van hetwelk de helmstok
van het roer bestuurd worth.
Kou, bijzondere landdagen in Polen, waarop
de adel voorloopig beraadslaagt omtrent hetgeen op denaanstaanden rijksdag zal moeten
voorgedragen worden.
Komi, een diepe plas of poel.
KOLOMMEN, zuilen, zie zuilen.
KOLON, de dubbelepunt.
KOLTUK–WESIRI, schoudervizieren naam, dien
eenige hofbedienden des Turkschen keizers
dragen, welke hem somtijds tot ondersteu'ling der schouderen en om op to leunen,
dienen moeten.
KOLYMEITHRA, in degrieksche kerk, de doop
p
laats of doopvonte, in het midden met eene
afscheiding ; dewip de eene helft voor de
mannelijke en de andere voor de vrouwelijke
doopelingen bestemd is.
KoLzwuN, is op de schepen een la p hout, tot
verbinding der leggers met de kiel dienende.
KomErr, eerie staartster.
KOMETENDAALDER, eeriegedenkmunt der stad
Straatsburg, waarmede zij zich over het verlies harer regtsvrijheid beklaagde, en het
ongeluk op eene vroeger verschenen komeet
schoof.
KOMMA, een bekend schriftafscheidsteeken (,).
KON, een god der oude Peruanen, een noon der
zon en der maan, die door den magtigeren
god Pachakama verdreven werd.
KONDIJ, een heilige offerbeker der oude Perzen.
KONFUCIUS, Kon-fu-tse , in de 16de eeuw vepOr

KODEEECK,
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KOSM.

Christus, de zedenverbeteraar en stichter van KORA, het voornaamste bedehuis der Mohamedanen.
de sineschegodsdienst.
KORAAL-AGAAT, koraalsteen, een schoone bonte
KONINGINNEWATER, een mengsel van 8 a 10 pond
vitrioololie met 1 pond salpeter.
agaat met roode koraalachtige strepen.
KORALISCHE HIPPURITEN, koralen, welke eene
KONINGSBAD, noemen de Alchymisten de spiesglans ; dewijl het goud alleen deszelfs wercilinder- of kegelvormige gedaante en eene
king weerstaan kan.
bestreepte oppervlakte hebben, en zoo door
KONINKLIJKE BAND, een heelkundig verband bij
elkandergroeijen, alsof er bekers in elk andergeplaatst waren.
hoofdverwondingen.
KORAN, het turksche wet- engodsdienstboek.
KONVERSO, heel op de portugesche schepen het
Zie alcoran.
bovenste verdek, tusschen dengrooten-en
fokkemast, alwaar het yolk, om tepraten, KOREAN, in de Levant,een openlijk vreugdefeest, waarop geheele ossen, schapen, enz.
zamenkomt.
gebraden en uitgedeeld worden.
KOOG, lage, door de zee aangeslibde en met
Komms, een fraai japansch roeischip, voor de
duinen omvatte, landerijen.
vaart op binnenwateren.
Kbor, bedstecle aan de wanden van het schip ;
KOREKORE, schepen op de Moluksche eilanden in
ioo in het vooronder als elders.
gebruik, tot 100 voet lang en 15 breed, met
KOOKER, op het dek eener galei eene hooge
een mast en zeil, en tot 80 roeijers hebbende.
eiken kast, tot berging der has matters en
kleederen van bet scheepsvolk, de eenige KORENAAR, een heelku.nstige band, welke bij
het verrekken van den arm aangelegd wordt,
plaats, waar men het schip langs kan gaan.
en door deze wij,
KOOLSTOF, in de nieuwere scheikunde de aangeze waarop men het bindsel
windt, eenige overeenkomst met eene korennomene eenvoudige stof, welke het grondaar bekomt.
bestanddeel van het luchtzuur of de vaste
KORF, Leverkies, eerie soort van leversteen,
lucht uitmaakt.
welke in het Wurtembergsche tot verbetering
KOOR, een middel, waarvan zich de Hindous
van dengrond in de wijnbergen gebruikt
bedienen, om anderen en zelfs de regering
wordt.
van lastige eischen of te schrikken. Zij dreigen, namelijk, eene oude vrouw of eene koe KORINTRISCHE ORDE. Zie Zuilenorde.
te zullenverbranden ; dewij1 echter, naar KORLIN, kortlin, goud- en zilverdraad, dat zoo
fijn als een haar is.
hungeloof, hi' ,
die een ander tot eene koor
dwingt, zich groote verantwoording op den KORSAK. Kersaki, eene soort van kleine heivossen, met een kostbaar vel, in Aziatisch Rashals halt, zoogeheurt het zelden, dat zulke
land.
bedreiging voltrokken worth.
KORTATUREN, insnijdingen, welke nit allerlei
KOP , nederlandsche maat voor drooge waren,
bedekkingen van schanskorven, met aarde
het tiende deel van een schepel.
gevulde vaten en dergelijke blindingen beKOPA, eenepoolsche munt, sets meer dan 2
staan, en of in of achter debres aangelegd
oolsche guldens doende.
P
worden.
ICOPAL, eene witteglinsterende en doorschijnende
gom, welke in Zuid-Amerika uit den ko pal- KOSAKEN, kasaken , kosakken , kozakken. Met
dezen algemeenen naam worden de yolksboom vloeit. — Ook eene electrische bruine,
stammer bestempeld, welke de zuidelijkste
goudgele, somwijlen ook witte aardhars nit
en oostelijkste gedeelten van Rusland,
Guinea, welke ingedaante en zwaarte naar
Polen, de Ukraine enz. bewonen. Zij zijn. aan
harnsteengelijkt, maar weeker is. Uit eene
geene eigenlijke schattingen onderworpen,
oplossing van dezelve wordt de kopalvernis
maar moeten daarvoor in den krijg dienen,
bereid.
en de onafmetelijke grenzen des russischen
KOPFEN, eene maat voor natte waren, te Weenen
rijks bewaren.
1 kan inhoudende, te Regensburg iets grooKOSJUBAN, Kosjukin, eene japansche gouden
ter.
munt van degrootte eens halven dukaats,
KOPJEN, lansen ter lengte van 6 voet, waarvan
ter waarde van omtrent 4 1 gulden.
zich de Kozakken, Tartaren en Uhlanen beKOSMOGNOSIE, kennis der wereld en alter zich
dienen.
daarin bevindendedingen. Kosmogonie,
godsdienstige gastmalen te Lacedemon
KOPIS
,,
leer van het ontstaan der wer gild. Kosmowelke meestal buiten(somtijds ook binnen)
graaph, wereldbeschrijver. Kosmographie,
el door
de stall, niet ver van eenen temp,
beschrijving van de wereld — van de aarde,
iedereen onder tenten, kondengehouden
den hemel, en het heelal. dCosmologie, weworden.
reldheer, inzonderheid dat gedeelte der leer
KOPU, eene soort van neteldoek, hetwelk in
van het bovenzinnelijke, hetwelk de algeSinauit de vlasplant ko bereid wordt.
meene begrippen ontwikkelt, tot welke de
KOPPURS, priesters op het eiland Ceylon, wier
beschouwing van het heelal opleidt. Kosmoambt het is, den afgoden spijzen voor te
poliet, wereldburger, een aardbewoner, die
zetten.
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degeheele wereld voor zijn vaderland houdt,
en alle menschen voor zijne medeburgers.
Kosmopolitismus, wereldburgerschap. Kosmosophie, de wetenschap, of_de wijsheid der
wereld ; eerie van de geheime wetenschappen
der vrijmetselaren. Kosmotheologie, de leer,
welke het bestaan van God nit de schepping
afleidt.
,
KOT, PRIEK
eene bewaarplaats in het ruim van
een schip, waarin de konstapel zijnen voorraad vangereedschap, takelage voor bet
eschut, enz. bewaart.
g
KoToN, CROTON, noemen de oostelijke Tartaren
de kooplieden
,
burgers en Bucharen in de
steden, van waar ook de naam veler steden,
met dit woord zamengesteld is.
KouAri, A:uan, eene plant en haar zaad, dat
tot bereiding der karmozijnverw gebruikt
wordt.
KOUBAIS, een japansch binnenlandsch vaartuig,
hetwelk door omtrent 40 roeijers bestuurd
wordt.
KOUKOULAMPOU, zijn, vol ens het gevoelen der
bewoners van Madagaskar, aardgeesten, die
wel onzigtbaar maar zich Loch door
menschen, die zij lief liebben, laten zien,
van beiderlei kunne zijii en, even als de
menschen, zich voortplanten, in eenen hoogen ouderdom sterven, en dan, Haar dat zij
geleefd hebben, beloond of gestraft worden.
KOULANS, eenerlei met Goulams. Lie dit woord.
KouRmA.s,
een god der Indianen, die
, Kourant
onder degedaante eener schildpad vereerd
wordt. of ens anderen, eene der verschijningen van den afgod Mahadeu, die zich in
eene schildpad veranderde, orn de wereld
te dragen.
perzische ruiter.
KOURFSCHES,
KOYLMBOUK, op de Antilles, kleine kisten, die
uitgroote kalebassen vervaardigd en tot
den vervoer van din en die men goed beware') wil,
gebruikt worden.
KOYER, eene visschersschuit, in het midden
met eerie vischburl, door welke het water
in-- en uitloopt.
KRAAIJER, in de Oostzee een driemastschip,
etui gd als de Polakers.
g
KRAAKPORSELEIN, eene soort van sineesch porselein, hetwelkgraauw, ondoorschijnend,
zonder Wilk en vol bersten is, welke men
door de verw verbergt. Bet is zeer breekg het vuur
b aar, loch beter clan ander teen
bestand.
KRAKEKAMMA, boerenplaats der kolonisten, in
het oostelijke Afrikaansche kaapland.
KRAMMEN, eenen dijk met rijs, stroo, riet, enz.
bekleeden. Van bier kramwerk.
KRANSJE, Wederkeerig vriendschappelijk gezelschap.
KRAP. Zie Meekrap.
KRASSAPANIS, eerie slavonische godin, welke in
Moravie als Venus vereerd werd.
RUNSTWB.

KIWI.

eene maat, vol ens welke eikett
balked ofplanken, bij 60 kraveelen verkocht
worden.
KREMLIN, paleis des Czaars in Moskou.

KRAVIELE,

eerie voortreffelijke snort van
loodwit, welke te Crems, in Neder-Oostenrijk, vervaardigd en door schilders sterk
gebruikt wordt.
KREPOST, beteekent, bij de namen van russischeplaatsen, eene vesting of schans.
KRETHI EN PLETHI, eigenlijk scherpregters
loopers, de lijfwacht van koning David (2
Sam. XV. vs. 18.) ook, schertsend, een
gemengd gezelschap, alles dooreen.
KRETSCHAM, slavonisch woord voor herberg,
kroeg, op sommige plaatsen in Dund
nog gebruikelijk •; alwaar dan de waard
kretschmar, heet.
KRIBREN, eenen dijkmet kribben (bosch-, rijs-,
pak- of paalwerken) beleggen, welke bezigheid kribwerk, heet.
KRINOPHYLAX, waren te Athene ambtenaars,
die het opzigt over de fonteinen hadden.
KRIS, eene snort van dolken, welke op het
eiland Sumatragedragen worden, en gewoonlijk sterk vergiftigd zijn.
Ku-minus, de leer van een al em wantrouwen teen alle syrithetische stellingen
apriori, alvorens een algerneene grond van
hare mogelijkheid in de wezenlijke voorwaarden van haar kenvermogen in z'
wordt.
KRITISCHE WIJSBEGEERTE, het, door Kant eerst
geleerde, stelsel van wijsbegeerte, hetwelk
van de kritiek der menschelijke kenvermogens, dat is, van het onderzoek en de grensbe paling derzelve uitgaat, en vaststelt wat
de mensal weten en niet weten kan.
KROCHE, eene zilveren munt vangeringe gehalte, welke te Bazel geslagen wordt, en
waarvan de 20 eenengulden uitmaken.
KROKYLEGMOS, eigenlijk de bezorgdheid, met
welke clienten elkpluisje van het kleed hunnespatroons afblazen; in het algemeen
kleingeestige bedilzucht, vitterij, haarkloverij.
KROINION, grieksche benaming van Saturnus.
KROONINGSMUNTEN,
gedenkpenningen op het
kroonen van keizers en koningen.
KROONWERK, (vestingb.) een grout buitenwerk
aan eene vesting.
KROPPEL, eene houtskolenmaat op de Cori nthische bergwerken, welke zakken houdt.
KRUIDJE ROER MIJ MET, eene zekere lang- en
smalbladige plant, welke, bij het aanraken,
zich inkrimpt • fig., een netelig mensch.
KRUIJER, benaming der pakkedragers in Amsterdam.
KRUISHEEREN, Kruisridders, eertijds die orderidders, welke een kruis op hunne kleederen
droegen, en voornamelijk tot den oorlog
tegen de ongeloovigen verpligt waren.
5t

KREMSERWIT,

KURB.
RIAU,
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kobalt •; vliegensteen.

KUBIT, eene engelsche lengtemaat van 9 duim.
KUELETTE, op de metaalwerken, 6 zamenge-

stelde ketelschijven, welke te zamen op
'eens tot ketels gcslagen worden.
KUELMIT, Kulmit, eene korenmaat in Lijfland,
waarvan er 8 eene ton (ook 12 kan) makes.
KUEREE, Kireh (van het poolsche Kireia), een,
met bont gevoerde, overrok.
KUEZIAALFLEIT, in de orgels een fluitregister,
hetwelk weinig gebruikelijk is, en nu in de
quint, tan in de octaaf, van 1 /2 of 1 voet Loon.
KUFE, op sommige plaatsen eene biermaat,
welke 2 vat of 600 kan houdt.
KUFER-OFNE, een open roeischip der japansche
walvischvangers, hetwelk lang en van onder
spits is.
Kum, eene japansche maat voor drooge waren,
waarin omtrent 4i nederl. ponden gaan.
KUITSCHAUKA1Y, een spel der voorname Perzianen, waarbij zij te paard in den snelsten
galop, met eenen, daarvoor gemaakten, staf,
eenen bal of houten kogel naar een zeker
Joel Nee nslaan en driven.
KUJUK-INBRAKOR, of Bujuk-Imrakor, beet de
stalmeester des Turkschen keizers.
KUKA, een eereteeken bij de Turken, bestaande
in eenen vet erbos van struisvederen, met
edelgesteenten bezel, welke door de vorsten
van Moldavie en Wallach ye en eenige voorname ambtenaars op het hoofd gedragen
wordt. Ook de Solakis dragen een kuka,
welke echter kleiner en van geringere
waarde is.
KUKULLION, eene muts, welke gewoonlijk met
6 kruisen geteekend is, in de gedaante van
een kruis over de schouders hangt, en door
zekere grieksche monniken gedragen wordt.
KULAK, in Batavia eene maat voor natte waren,
welke omtrent 7 1 /4 katis of omtrent 5 nederl.ponden wee t.
KULAN (bij de Ouden Onager), de wilde ezel,
bijzonder in Tartarije, Perzie en Indie.
KUL-KJETCHUDA, de officier bij de Janitsaren, die
onmiddellijkonder den Kjetchuda-Be
Kul-kjihaja , de kwartiermeester- generaal
der Janitsaren.
KULLE, kleine, uit Nilthon vervaardigde, en in
de zon gedroogde, drinkvaten, waarin de
Egyptenaars het water altijd frisch bewaren.
Kumis, Kumys, de brandewijn, welken de Tartares uitpaardemelk bereiden.
KUPE, eene Berlijnsche biermaat, een vat, hetWelk 4 ton of 384 maters of ruim 400 kan
inhoudt.
KURBAN-BAIRAMI, de offer-Bairam, een turksche feest, hetwelk 70 dagen na den grooten
Bairam, gedurende 2 dagen lang, gevierd
mordt.

KYST.

eenegewone spijs der Tartaren,
bestaande ingepelde gerst, welke in de pan
gebraden en uit de hand gegeten worth.
KURPIKEN, Korpiken, eene soort van poolsche
boeren, die in het Woiwoodschap Mazovie
wonen, en hunnen naam hebben van de
Korpies, of schoenen van gevlochten bast,
welke zij dragen.
KURZI, boogschutters, ten getalle van 12000,
in Perzie, die, in tijd van vrede, als vrije
lieden wonen waar zij verkiezen, en slechts
in tijden van oorlog moeten opkomen. Hun
opperhoofd heel Kurzi-Baschi.
KUTJA, bij de Russen het gewijde brood, het-welk zij 8 dagen na het gebruiken van het
avondmaal, in de kerk van denpriester te
eten krijgen, als eene gave en een teeken
der Christelijke liefde.
KUTUCHAT, Kutuktu
,
bij de vereerders van den
Dalai-Lama, de 7 opperhoofden, die na hem
de voornaamste zijn, en in Wier ligchamen,
volgens hen, een goddelijke geest tegenwoordig is.
Kux, dit, uit het slavonisch afstammende,
woord, hetwelk in 't algemeen een gedeelte
van eengeheel beteekent, is het 128ste deel
eener smelthut of eenig ander berggebouw,
dat door verscheidenengebouwd wordt.
KYBITKEN, tenten, waarin de Kalrnukken bij
families te zamen wonen, en naar welke de
sterkte hunner stammen berekendworth;
zoo als een stam van 100 kybitken.
KYKEON, bij de Grieken een drank uit water,
wijn, honig en gestoo(en boonen of mout
Nereid,
lien onder anderen de vrouwen in
de Eleusinischegeheimen dronken.
KYLARE of Kilare, 1000 ares. Zie Are. Kilometer, 1000 meters. Zie Meter. Kilogram,
1000grammes. Zie Gramme. Kiloliter,
1000 liters. Zie Liter.
KYNANCHE, eene keelziekte, bestaande in een
gezwel aan het hoofd der luchtpijp, de gevaarlijkste van alle kcelontstekingen.
KYPHONISMUS, bij de Oudo de straf, dat men
misdadigers met honig bestreek en hen, in
de zonneschijn geplaatst, aan de bijen prijs
gaf.
KYRIE ELEISON, gr., Heer, ontferm U! Met deze
woorden beginnen alle muzikale missen •
van hier dat Kyrie de naam eens toonstuks
is, hetwelk de cigenlijke kerkmuzijk vooraf
gaat.
KYSTIOTOMIE, de blaassnijding, eene heelkundige
bewerking, welke beproefd wordt, wanneer
men met de catheter het water niet naar
buiten kan brengen.
KYSTISCH, tot de zakgezwellen behoorende, of
het een dezelve geneest.
KURMATSCH,

L, als een romeinsch getal, beteekent L 60,

LabieerzY zer. Labieerhout, een cilindriek
hout, hetwelk bij het labieren in de pijp
LI 51 ; IL 49, IlL 48, XL 40 ; met eerie
gestoken wordt. Labieerliniaal, een koperen
streep daarboven, L, 50000.
liniaal, tot het afmeten der lippen aan de
L. c., loco citato, ter aangehaalde plaats.
orgelpijpen. Labieer-mensuur, plankje, met
L. L., lingua latina, de latijnsche taal.
verscheidene linen er op, tot bepaling der
L. s., loco sigilli, in plaats van de onderteemaat of mensuur aan de orgelpijpen.
ken ing ; ook lectori salutem, hell den lezer.
LABB, tang ; in de grieksche kerk een le el
L. G., livre gros, een pond vlaamsch.
met eenen Fonder), aan het eind kruisvorL. ST., livre sterling, een pond sterling.
migen, steel, waarin, bij de uitdeeling van
LA., (muz.) de zesde Loon van den klankladder,
het avondmaal, aan de leeken brood en wijn
de a.
tevens uitgedeeld wordt.
LA LA, zoo zoo ; middelmatig ; half en half.
LABIUM LEPOR1NUM, Lagontomum , Lagostoma,
LAATSTE OLIESEL, een sacrement der Roomsche
hazenlip, een gebrek dat zich gewoonlijk aan
kerk, waarbij de stervenden met Chrysam
de bovenlip , zelden aan de benedenlip ,
gezalfd, en tot het sterven ingezegend worden.
voordoet.
LABADISTEN, die de geloofsleer van Joh. Labadi,
eene christelijke sekte der zeventiende eeuw, LABIZA, eene welriekende gom, die van eenen
boom in Karolina, door insnijding bekomen
toegedaan zij,n welke het avondmaal alleen
die even toedeelden, die zij voor wederg ewordt, naar den barnsteengelijkt, en in de
lucht zoo hard wordt, dat men er arm- en
en en erkenden , en alleen de kinderen van
bor
halssieraden van vervaardigt.
zulke wedergeborenen doopten.
LABOR, lat., labeur, fr., arbeid, moeite, werkLABARUM, de beroemde kruisvaan van Konstanzaamheid, paarden van labeur, werkpaartyn den groote •; ook eerie vaan der oude
den, van Nvelkegeene
,
of eene mindere
Romeinen, naar de vanen onzer guides
•; desgelijks bij de Katholijken
belasting betaald wordt, in tegenoverstelling
zweemende
van heerenpaarden, of pleizierpaarden.
de omgangsvaan.
Laboratoire, fr., laboratorium, lat., werkLABEFACTEREN, verzwakken, wankelend maken.
plaats, inzonderheid voor chemische bereiverzwakking • het wankelen.
Labe
din en. Laboreren
,
fr. labourer, moeite,
LABELLUM, bij de oude Romeinen, een, aan de
arbeid hebben ; ook lijden : aan eene ziekte
fonteinen uitgehouwen, steen, aan onze
laboreren. Laborieux, fr., laborieus, werkgootsteenen gelijk.
zaam, moeijelijk.
LABIAAL, hetgeen tot de lippen behoort •; labiaalletters, in de spraakk., lipletters, die met LABORANT, een, die zich met disteleren en
andere chemische werkzaamheden onledig
de lippen uitgesproken worden, als: b. m,
houdt.
p, f, v, w. Labium, lat., de lip, bij de
orgelmakers de mond, of het mondstuk aan LABRADORSTEEN, een zwartachtig groene steen,
met andere kleuren doorvlamd, welke op de
depijpen, waaruit het geluid komt.
kust van Labrador gevonden wordt.
LABIDOMETRUM, Labimetrum,, Labimeter, de tangeometer, een werktuig tot het meten van LACERATIE, verscheuring. Lacereren, verscheu
de opening der tangenbladeren, welke aan
ren.
het kinderhoofd in het bekken aangelegd L ACHE, lachement, fr., laf. Lacheren, loslaten ,
nalaten, i gen varen. Lachet'e, lafheid,
worden.
blooheid.
LABIEREN, het labium of de lip eerier orgelpijp
maken en inrigten, bestaande in het plat LACHTER, eene lengtemaat in Denemarken en
n door middel van een
Noord-Duitschland, van
of 4 ellen.
drukken daarva,
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(fabell.) eene der drie schikgodinnen,
die den levensdraad spint.
LACIS, eennetvormig weefsel van garen of
zijde, voornamelijk voor den opschik der
jufferschap.
LACONISAIDS, korte, nadrukkelijke, zinrijke,
schrijfwijs • het korte en nadrukkelijke in
eene rede. Laconisch, kort en bondig, kernspreukig.
LACONICUM, een zweetbad.
LACRYMAE CHRISTI, Christus tranen, naam van
eenen uitmuntenden italiaanschen wijn,
aan de belling van den Vesuvius wassende,
LACTADE, elkewel toebereide (melksoortige)
verfrissching en versterking.
LACTANS DEUS, een god der Romeinen, wien
toegeschrevenwerd, dat, door zijnen invloed,
het vee wet melkte.
LACTATIE, de voeding met melk, het zogen.
LACTISMA, Lactismos, het trapper' met den voet,
bij voorb., de voelbare bewegingen des kinds
in de baarmoeder.
LACTUCIMINA, de mondpolypen.
LACTUCINA, eene godheid der Romeinen, die
het opzigt had over de sappen, tot het groei'en der planten benoodigd, en door anderen
ook Lacturcia en Lacturnus genoemd.
Leen, eengraauwe, groote vogel, in Sina,
die zeer leerzaam is.
LACUNE, fr., opening, gaping, open yak, bijzonder schriftuitlating. Lacuneux, gapend,
metgapingen.

LACHESIS,

Guntmi ladanum, Ladangummi,
een kleverig, harsachtig sap, dat zich op de

LUANDA!,

eilandenKandla, Cyprus en Naria des nachts
aan de bladeren van den Ladanumstruik
hecht, of in glinsterende druppels uitzweet.
LADIE, eeriesoort van schepen op het meer van
Constans.
LADY, eng., eenevoornamevrouw of jonkvrouw;
eene engelsche dame.
LADRONEN, •ital., stra tro vers, ze ro vers ; van
hier de ladroneneilanden, aan de sinesche
kusten,welke den zeerooveren tot wijkplaatsen dienen.
LAEDA, dochter van Amphion, uit het geslacht
der Bacchiaden, welke haven jongen zoon
Cypselus, op eene wonderbare wijze aan de
band en van Lien moordenaars onttrok.
LAEDEREN, beschadigen, beleedigen,verkorten.
nadeel toebrengen, kwetsen. Laesie, laesio,
lat., beschadiging, beleediging, verkorting,
kwetsing. Crimen laesae majestatis, misdaad vangekwetste majesteit.
LAELEPS, Dianas hoed • ook een koude, ruwe,
natte en stormachtige wind.
LA.EN eene sinesche munt, welke omtrent met
een dukaat overeenstemt.
LAENDLER, de melodie tot eenen vrolijken duitschen huppeldans van denzelfden naam.
LAiRTES, de zoon van Akrisius en Chalkomethusa, woonde de Kaledonische jagt en den

LAMA.

tot der Argonauten bij, huwde Euryclea,
met welke hij, behalve verscheidene dochters eenen enkelen zoon, den bekenden
Ulysses had.
LAETIFICANTIA ,
geneesmiddelen , welke het
bloed en de levensgeesten eene bijzondere
kracht tnededeelen.
LAETITIA, bij de oude Romeinen de godin der
vrolijkheid, welke nu eeris met eenen kraus
of tak, dan met eenen diadeem in de regteren een scheepsroer in de linkerhand voorgesteld werd.
LAEVIGEREN, glad maken, polijsten, mangelen •
ook, ruwe ligchamen op eenen marmeren
steen tot fijn poeder maker'.
LAGA, de tweedegodin uit het geslacht Asen, de
bestendige gezellin van Odin. Zie A sen.
LAGO, ital., fr., lac, een meer.
LAGOCHILUS, Lagocheilos, een mensch met eene
hazenlip.
LAGOPHTHALNIE, gr., gebrek der oogleden
waardoor de oogen in den slaap geopend
blijven, gelijk die der hazen. Met een zameng
esteld wood zou men het kunnen noemen
haasoogigheid.
LAGRINOSO, ital., treurig • (muz.) op eenen aandoenlijken toon.
LAGUNDSCHI, Lagumschi,
mineurs bij het
turksche leer.
g
LAGUNEN, ondiepten en eilanden in de adriatische zee • tusschenwateren in Venetie.
LATIN, bij de Sinezen een gewigt welks zwaarte
in metaal tevens als munt dient. In zilver
is zij omtrent 5 3/4 gulden, in goud 10 a 18
maal zooveel.
LAURA,

eene godin der oude Duitschers, van

welke men verder niets weet, dan dat zij in
Thuringen vereerd werd.
LAIBACHER-AARDE, eenegeelbruine aarde, met
de temnische aarde overeenkomende, en te
Laibach in den Kraingegraven wordende.
LAiCUS, lat., laic, fr., een leek, oningewijde,
wereldlijke.
LAIRD, titel van den hoogen schotschen adel.
LAITERIE, fr., melkhuis, melkkamer.
LAITEUSE, melkkleurig, naam van eenen opaal
of anderen edelen steen, die hetgebrek heeft,
in het melkkteuri ge te vallen, waardoor deszelfs waarde zeer verminderd wordt.
LAKE, zoutwater, bijzonder de pekel van in ezouten visschen.
LAKMOES, eene roodachtig blaauwe verve , uit
het sap der lakmoesplant bereid wordende.
LAKR1TZE, (eigenlijk

Laquiritia of Glycyrrhiza)

het zoethout, de zoethoutswortet of zoethoutsplant. Lakritzesap, zoethoutsap, uit

welks vermenging met suiker en arabische
gom de bruine reglise gemaakt wordt,
LALLA turk., een voogd, opvoeder van min-

igen • een titel, welke de sultan den
derjar
grootvizier geeft.
LAMA,

sinesche , tartaarsche of kalmuksche

LANC.
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priesters. De groote Lama, de opperpriester der Tartaren.
LAMA GRUDRIAS, eengeelachtige of bloedroode
amerikaansche steen, welke zoo vast en digt
is, dat hi' niet de geringste porositeit toont.
LAMANAGE, loods geld, de loon, lien een loods
voor het veilig geleiden van schepen op gevaarlijke plaatsen ontvangt.
LAMBDA, de grieksche L. Lambdacismus, labdacismus, lambdakismus , het menigvuldig
gebruik der I, bijzonder een gebrek in het
spreken, om de lin plaats van de r te bezigen,
b. v. mevlouw voor mevrouw. Lambdoideus,
lambdavormigedaante
van eene g
lambda
, de
hebbende.
LAMBDI , eenegroote zeeschulp , waarop de
Negers als op eenen hoorn blazers, en eenen
ver klinkenden loon voortbrengen.
LAMBRIS, fr., lanzbrisering , houten beschot
voor muren.
LAME, de stemstok in de strijkinstrumenten.
LAMELLE, dun blaadje, b. v. van de oude schriftrollen of boeken der Ouden.
LAMENTABEL, beklagelijk, erbarmelijk, droevig.
Lamentatie, weeklagt , jammerklagt. Lamenteren, weeklagen, jammeren. Lament°, ital.,
een zeer aandoenlijk muzijkstuk, klaaglied.
Lamentoso ital., klagend in eenen klaagtoon.
Luc, uit de 'benaming der beide toonen la en
mi zamengesteld, met welke de klagelijk
klinkende bascadans sluit. Van daar: op een
lami (beklagelijk) eindigen.
LAMIEN
fabelk.) gedrogten, die zich in allerlei
gedaanten kunnen veranderen.
LAMINEREN, de metalen tot blik slaan.
LAMNATZEACH, de waarschijnlijkste beteekenis
van dit woord, in de opschriften van zeer
vele Psalmen voorkomende, is overwinnaar,
of voornaamste virtuoos. Alzoo: Ps. LXI. Aan
den eersten virtuoos op Neginoth, dat is, op
snaarinstrumenten.
LAMONHOUT, eene soort van rood braziliaansch
verwhout.
LAMPADARIUS, een lam en- of lantaarndrager,
eengrieksche geestelijke, welke het opzigt
over de lam en heeft. Lam ion een lam 'e.
LAMPAS, zijden gebloemde oostindische en sinesche stollen.
LAMPONS
,
eene soort van drinkliederen.
LANA, de wol. Coeur des laines, kernwol,
spitse
wol, welke zich in het midden der viokken bevindt. Laine d' oie, donsvederen.
De lana carin g disputeren, over zeer noodelooze din en , eigenlijk over geitenhaar
twisters , namelijk of het tot wol of haar
behoort. Ook een russischgewigt van 8
solotnick.
LANCEREN, de honden op eenig wild loslaten en
aandrijven.
LANCET, fr. lancette, laatvlijm, laatijzer, werktuig der wondheelers, om openingen te
maken.

LAPA.

LAND-AMMAN, in

Zwitserland, de verzorger eener
landgemeente.
LANDAUER, een reiswagen voor vier personen.
LANDSTENDEN, zulkepersonen of vergaderingen,
zonder welke zekere hoogheidsregten van
den landheer niet kunnen uitgeoefend
worden.
LANDWEER en LANDSTOBM, eerieoveroude verdedigingsinrigting bij de Duitschers. De landweer bestaat uit de jonge weerbare manner,
van twintigjaren tot eenen zekeren ouderdom,
die in den wapenhandel geoefend worden,
en bestemd zijn niet alleen om hun eigen land
te verdedigen, maar ook overal heen te trekken, waar de verdedigg
in van het vaderland
het vordert. De landstorm wordt uit de orerige weerbare manners, zonder onderscheid
van stand, tot zekeren ouderdom,gekozen, en
is bestemd, om het land zelf en eigen haard
te beveiligen.
LANGAGE, fr., de taal. Langage des dieux, godentaal.
LANGUENTE, ital., languissant, fr., smachtend.
Languesceren, moede of traag worden, kwijnen.
LANGUETTE, een ton t' aan de tan enter en
orgelpijpen. Ook de windklep van een orgel.
Eindelijk de klep aan de blaasinstrumenten.
LANSENFLEST, werd in de 14de eeuw bij de
Roomschen tot aandenken der la p s, waarmede "de zijde van Christus doorboord werd,
ingevoerd.
LANSIERS, fr., lanciers, lansdragers.
LANTEAS, groote sinesche roeivaartuigen van 7
a 800 ton, waarop de Portugezen van Macao
met Canton handel driven.
LANTERNISEREN, in de fransche oinwenteling,
aan eenen lantaarnpaal ophangen.
LAOKOON, eenpriester van Apollo raadde den

Trojaners het houten paard der Grieken te
verbranden, en werd desweg,
e benevens
zi j ne twee zonen , door twee ontzettende
sla p en gedood. Daarvan de Laokoljn, een
van de schoonste stukken der beeldhouwkunst waaraan de Brie beroemde kunstenaars Polydorus, Athenodorus en Agesander
gewerkt hebben. Het stelt den ouden LaokoOn
met deszelfs beide zonen voor, daar zij door
tweegroote sla p en omstrengeld worden.
De hoogste smart en angst, welke de vader
gevoelt, en de uiterste in en welke hi'
in het werk stelt, zijn in deze groep bewonderenswaardig uitgedrukt.
LAONICA, in de middeleeuwen, eene geneeswijze
der jicht door inwrijvingen, berookingen,
enz. zonder de toenmaals zeergebruikelijke
drastica.
LAOS, het yolk, in zooverre men hetzelve niet

als woonachtig beschouwde.
ontlediging.
LAPARA, een week(ledigdeel
van
het
, hol)
zij

LAPAGMA, LapagMUS,

onderlijf.

LASC.
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volksheerschappij.
buikbreuk, eigenlijk slechts break
aan eerie zijde des buiks.
LAPATHUM, eene zuiveringswijze, Rumex la athum of Hydrolapathum, dewijl zij door hare
zure, zoute en scherpe deelen lijfsopening
veroorzaakt.
LAPE, de slim.
LAPIDA.ARSCHRIFT, steenschrift •; schrijfstijl, die
tot opschriften op gedenkteekens dienstig is.
LAPIDATIE, de steeniging. Lapidificatie, de
versteening, steenwording, vorming of voortbrenging van stee p en. Lapis, steer); lapis
philosophorum , de steen der wizen , de
kunst vangoud to maken. Lapis infernalis,
heisteen.
LAPIS, de steen. Lapis lazuli. Zie Lazuur.
Lapis causticus, ook cauterium potentiale
genoemd, een kunststeen, uit loo en kalk
bereid, en in degeneeskunde tot het we gbijten gebruikt wordende.
LAPPA, lekking.
LAPPALIEN, vodden, nesterijen, beuzelingen.
LAPSUS BONORUM, verval of afneming van vermogen.
LAPSUS MEMORIAE, vergetelheid. La sus tensporis, tijdverloop, tijdruimte van verloopene
jaren. L a sus ntentis, krankzinnigheid.
LA.RA, najade van de rivier Almon, en moeder,
bij Mercurius, van tweelingen, de Laren of
huisgoden.
LARE, in desolmisatie de verandering, waarbij
op den toon a of d niet la, maar re gezongen werd.
LAREN, lares, de huis- of schutsgoden der oude
Heidenen, aan welke, van elken maaltijd een
gedeelte der spijzen geofferd werd •; nachtspoken. Lari fari, den huisgoden jets zeggen, dat is vergeefsche of onnutte woorden
spreken.
LAMA MANU, met milde hand, gaarn, gewillig.
LARGHETTO, (Mtn.) eenigzins langzaam. Largo,
langzaam. Largo assai, of di molto, zeer
langzaam.
LARI, LA.RIN, eene munt, ter waarde van omtrent
9 stuivers ; ook draadmunt genoemd, dewijl
zij uit eenen dikken zilverdraad, ter lento
van 4 duim bestaat, in eengroot gedeelte
van het Oostengangbaar.
LARISSA, dochter van Pelasgus, die haren naam
aan twee steden van Thessalie schonk.
LARMOYANT, fr., weenend.
LARRES; eene munt in de Maldiven, waarvan
er 5 eenenpiaster makes.
LARVA, een schrikbeeld, spook.
LARYNGITIS , luchtpijpsontsteking. Laryngotorile, de luchtpijpsnijding. Larynx , de
luchtpijp.
LASAGNE, eene soort van macaroni in Italie.
LASCARINEN, i ridische bootslieden, in dienst der
engelsche kompagnie • ook de soldaten des
keizers van Ceilon.
LAPAROCELE,

LATU.

weelderig, ontuchtig, wellustig. Lasciviteit, weelderigheid, geilheid, ontucht,

LASCIEF,

moedwil.
soL, in de solmisatie die verandering, ten
gevolge waarvan op den Loon d niet la, maar
sol gezongen moest worden.
LAsKI, wezelvellen in Rusland.
LASSITUDE, fr., matheid, vermoeidheid.
LAST, nederlandsche maat voor drooge waren,
30 mudbevattende. Op schepen houdt een
last 2 tonnen, ieder van 2000pond.
LASTBALKEN, op de schepen, houten, welke van
6 tot 6 voet onder het eerste verdek en 51/2
voet onder deszelfs balken liggen.
LATENT, verborgen, ingesloten, ingekerkerd.
LATERAAL-ERVEN, of verwanten, zijderven, erfgenamen in de zijdlinie. Latereren, zijdelings
zamenrekenen, het zijdelingsch bedrag berekenen.
LATERAAN, een paleis met de daarbijstaande St.
Johanniskerk to Rome, welke de oudste
en eigenlijke bisschoppelijke kerk van den
Paus is.
LATERNA MAGICA, lat., lanterne magique, fr., de
tooverlantaarn, een schaduwspel aan den
muur. Laterniseren , lanterniseren, aan eenen
lantaarnpaal ophangen (in de fransche omwenteling.)
LATERANUS, een romeinsche god, die het opzit over de haardsteden had.
,
er schuilt een adder
LATET ANGU1S IN HERTA
°rider het gras ; er steekt jets achter.
LATICLAVIUM, de breede purperen zoom en het
daarmede bezette ambtskleed der Romeinsche raadsheeren, die daarnaar laticlavii
heetten.
LATINISEREN, verlatijnen, in het latijn benoemen of vormen,
bij voorbeeld sartorius voor
kleermaker. Latinismus, eene uitdrukking,
die aan bet latijn eigen is, een latijnsch
spraakeigen. Latinist, een latijner, latijnkenner, latijnkundige. Latiniteit, de latijnsche taal, of taalkunde, het latijn.
LATINOPI1RONEN, in de grieksche kerk degenen,
in de leer van de transsubstantiatie het
die
gevoelen der Latijnen of Roomschen volgen.
LATITABEL, latitable, fr., verbergbaar, wat verborgen kan worden. Latitatie, verberging,
wegschuiling. Latiteren, -zich schuil houden.
LA.TOBIUS, eerie gezondheidsgodheid der oude
Romeinen.
LATONA, de dochter van den Titan Coeus en
Phoebe, en moeder van Apollo en Diana.
LATITUDINARIUS, godgeleerde, die het met de
godsdienstige leerstellingen, ook met zeden
en levenswijs, zoo naauw niet neemt. Het
tegendeel van rigorist. Latitudo, (aardrijksk.)
de breedte, afstand van den equator •; ook de
poolshoogte.
LATRIA, zie Julia.
LATROCINIUM, lat., de straatrooverij.
LATUS, lat., de zijde, bladzijde • de som. Latus
LA
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LEGA.

LAZARUS-ORDE, eene geestelijke ridderorde,
welke gedurende de kruistogten gesticht
da p eenpost op de bladzijde is.
werd, en behalve den stria teen de ongeLAUDA, een lofzang, tot smiting der vesper in
loovigen nog verpligting had, melaatschen
Italie. Laudacismus, lofprijzing. Lauderen,
op to passen, die niet alleen in de orde opgeprijzen •, ook met arabische gom, in water
nomen werden, maar zooveel aanzien hadopgelost, bevochtigen •, desgelijks, bij lakesden, dat de grootmeester zelf melaatsch
bereiders, het laken eenen glans even.
moest zijn, hetwelk echter later niet meer
Laudisten, lofzangers, zekere italiaansche
noodig was.
zangers. Laus, de lof. Laus Deo, God zij
LAzr, naam van het turksche scheepsvolk in
geloofd !
Griekenland.
LAUDANUM, een uit opium bereid ,
pijnstillend
LAZUUR, lat., lazulis, een hooghlaauwe, glasen slaapverwekkend middel.
aardige stee p met goudkleurige stippen.
LAUDISTEN
Laudisti), psalmzingers, die, in
Lapis lazuli, eene uit het oostersch lazuur
Italie, met brandende kaarsen door de
bereide schoone blaauwe kleur. Zie ultrastraten trekken, en voor de kerken vrolijke
marin.
liederen zi p en.
LAURET, eene zilvermunt, van 20 stuivers, die LAllI, lazzo, ital., stom spel, stomme handeling in een blijspel ; stomme personen.
in Engeland, onder Jacobus I, geslagen, en
we ens de laurierkrans, om het hoofd des LEAN, eerie sinesche zilveren munt, ter waarde
van omtrent 47 stuivers, en door de Portukonings, alzoo genoemd werd.
gezen Telle of Tael genoemd.
LADS DEO, noemde men vroeger eene to betalen
rekening, dewijl men in dien tijd, toen alles LECANOMANTIE, waarzeggerij, door middel van
een bekken of eene schotel.
een aanzien van vroomheid hebben moest,
dezebeide woorden daarboven lee de to LECHE, eene soort van vernis uit wijndroessem,
waarmede men denpiasters, welke in
zetten.
Spaansch-Amerika geslagen worden, eenen
LAVADERO, in Zuid-Amerika plaatsen, op welke
bijzonderen glans mededeelt.
uit eene zekere aarde goudgewasschen wordt.
LECTEUR, fr., lector, lat., een lezer, voorlezer,
Ook het bekken, waarin zulks geschiedt.
leermeester, leeraar. Lectie, lectio, lat.,
LAVAGE, het wasschen, afwasschen, uitwaseene lezing, eene of to werden opgaaf. Lecschen. Lavatorium, in kloosters, het bekken
trice, eene lezeres. Lectuur, lecture, fr., het
voor de handwassching. Lave-main, handlezen, de lezing, belezenheid.
bekken. Lavement, een klisteer.
LAVEREN, bij tegenwind heen en weer zeilen •, LECTIC A, bij de Romeinen een draagzetel,
waarin hij, die gedragen werd, lag. Hi'
ingevaar, bedachtzaam vertragen •, waswerd door tectarii gedragen, van welke slaschen,of opgedragene verwen met water
yen de rijken er van 4 tot 8, maar de gerinverdrijven. Lavoir, waschbekken •, waschgeren slechts 2 hadden.
plaats.
LAVERNA,(fabell.)beschermgodin der dieven en . LECTIONARIUM, een boek, waarin alle stukken of
kapittelen des bijbels, die in de kerk voorbedriegers.
gelezen worden, zich bevinden.
LAVETON, degrove en graauwe wol, welke in
dewalkstokken achterblijft en tot tapijten LECTISTERNIUM, eene godsdienstige plegtigheid
der Romeinen, waarbij de beeldtenissen van
van geringe soort verwerkt wordt. De witte
zekere goden, bij wie zij hulp zochten, op
sort welke
Ike van de fijnere soorten afvalt,
kostbare bedden of kussens in eenen opendraagt den naam van bourrelanice.
bares tempel gelegd, en hun offerspijzen
LAVINE, lawine, lauwine, in Zwitserland, een
voorgezet werden.
van de bergen afgescheurde en afrollende
LECTULI, stroobanden, verbandstukken van
sneeuwklornp.
stroo, met linnen overtrokken, waarmede
LAVOT, eene koornmaat to Kamerijk, waarvan
men een gebroken, wedergezet en behoorlijk
er 4 een paziere of 7 schepels houdt.
verbonden been onverwrikt in zekeren toeLAWANZEN, naam, door de Hongaren aan de
stand houden kan,
Duitschers sonitijds gegeven.
LAx, wijd, slap, onbepaald, ongebonden. La- LEEK zie laicus.
xantia, lat., afdrijvingen, afdrijvende, mid- LEG AAL, wettig, geregtelijk. Legalisatie, de
regtsbekrachtiging, geregtelijke of wettige
delen. Laxans of laxatief, een afdrijvings- of
bevestiging. Legaliseren, wettig makers,
openingsmiddel. Laxeren, afdrijven, ontlasgeregtelijk bekrachtigen. Legaliteit, de wetting hebben. Laxiteit, slapheid.
tigheid. Legaliter, wettig.
LAZARISTEN, inFrankrijk de priesters der missie,
naar hun prioraat van St. Lazarus, to Parijs, LEGAAT, eene nalatenschap, eene gift, schenking. Legaat, le
een
een pauselijk gezant ;
aldus genoemd.
legatus a latere, een kardinaal, dien de Pans
LAZARONI, in Napels en Sicilien, menschen van
tot zijnen gezant benoemt. Legatarius,
eenen la en en behoeftigen stand, die beurlegataris, medeerfgenaam, een begiftigde.
telings arbeiden, bedelen en rooven.

per se, bij rekeningen, wanneer er niet meer i
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Legatie, gezantschap. Legateren, bespreken,
bij uitersten wil makes. Legator, legateur,
erfmaker.
LEGABIEL, (muz.), bindbaar, wat gebonden kan
worden.
LEGA. TIASSA, in den koophandel alle gemunt,
gemend zilver, van lega, het allooi eener
munt.
LEGATO, gebonden, gebonden noten.
LEGENDE, een te lezen schrift; eene levensbeschrijving van eenen heilige , heiligengeschiedenis, wonderverhaal ; ook randschrift
rondom eene munt.
LEGES, lat., wetten, verordeningen ; insgelijks
bepaalde verdiensten voor zekere werkzaamheden. Zie verder lex.
LEGGIERE, leggiermente , ligt, zonder bestudeerde en zwaarmoedige voordragt.
LEGISLATIE, legislatio, lat., de wet evin ce wetgevende magi. Legislator, legislateur, wetgever. Legislatuur, de wetgevende vergadering, het wetgevend ligchaam. Legist, een
doctor in de re ten. Legitima (namelijk
portio), een wettig ea- of kindsgedeelte,
legitime portie. Legitimatie, legitimatio,
lat., echtverklaring. Legitime, wettig. Legitimeren, voor echt of wettig verklaren.
LEGIST, lêgiste, fr., een regtsgeleerde.
LEGPENNING, penning, of munt, die ter bezigtiging bewaard wordt.
LEHMANSCHE METHODE, eene, door den saksischen
majoor Lehman opgegevene , mauler van
bergen te teekenen.
LEIDSCHE FLESCH, electrieke, geladene of versterkingsflesch, eerie cylindrieke glazes ilesch,
bij de electriciteit in gebruik. Leidsch vacuum,
eene belegde electrieke flesch, uit welke
men de lucht trekken kan, om verschijnselen van electriek Licht in het luchtledige te
bewerken.
LEIPOPSYCHIE en LEIPOTHYNIE, Zie Lipopsychi en
Lipothynie.
LEIPYRIE, eene soort van koorts, welke ontsteking der inwendige deelen te wee brengt.
LEKKAADJE, het verlies, dat men aan vloeistoffen,
door het uitlekken, lijdt.
LELIEGROSCHEN, ook leliegulden, eene gouden
munt der stad Lubeck, tergrootte van eenen
dukaat. 16 zulkeguldens deden 10 mark
zilver.
LELIESTEEN, Zie Eucriniten.
LEMMA, gr., eene leen- of hulpstelling, ten beteren betooge eener andere stelling • ook een
opschrift.
LENINISM AARDE , eene roodachtige aarde,
welke in de geneeskunde gebruikt wordt, en
van het eiland Lemnos, alwaar zij gevonden
wordt, hares naam heeft.
LEMONIADEN, (fabell.) ninden, die zich in de
weiden ophouden.
LUPUS, eene rivierschuit der Ouden, ofook
eene sloep bij een ander schip.

LEPS.

LEMURALIEN, zekere

feesten, welkebij de Ouden
ingesteld werden, om de spoken en heksen
te verdrijven. Lemuren, lemures, spoken,
geesten. Zie Manes.
LENAEA, een feest, hetwelk de Atheners bij het
eindigen van den herfst, ter eere van Bacchus, die ook den bijnaam Lenaeus droeg,
vierden, en waarbij de dichters wedspelen
van allerlei soort in hunne kunst aanstelden.
LENDENGRUIS, Nierengruis, een grof korrelig
zand, hetwelk zich in de streek der lendenen
en nieren verzamelt. Op gelijke wijze heeft
men de lenden- of nierensteen.
LENIENTIA, lat., verzachtende middelen. Lenitier, een verzachtingsmiddel.
LENOCINIUM, in de regtsgeleerdheid, hoer nwaardschap, koppelarij.
LENTANDO , rallentando , retardando, vertoevend, aanhoudend, wordt in de muzijk bij
dieplaatsen gezet, waarbij, wegens de uitdrukking in tijdmaat, een weinig aangehouden of vertoefd met worden.
LENTEMENT, fr., langzaam. Lenteur, fr., langzaamheid, traagheid. Lento, ital., (rnuz.)
langzaam.
LENTHILA,de voornaamste god der Amboinezen,
die hem in hunne huizen zekereplaats geven, alwaar zij lichteu voor hem aansteken,

en hem over alles raadplegen,
de linzensteen, penningsteen, eene
kleine slakversteening. Lentille, fr., de lies,

LENTICULITH,

het linzenglas.
LENTIGINES,
LEONIDAS,

de zomervlekken, zomersproeten.

koning van Sparta, bekend door zijne

heldhaftige opoffering bij de Thermo lee

alwaar hij, met 300 der zijnen, teen
Xerxes, sneuvelde.
LEONISCHE VERZEN, versus leonini, lat., rijmende
latijnsche verzen, b. v. dum cania os rodit,
socium, quem diligit, odit,
LEONISCH GOUD- EN ZILVERWERK, borduursels,

enz.
van Leonisch of onechtgoud en zilver.
LEOPARDEREN, in de wapenkunde, eenen leeuw,
niet staande, maar op zijne vier pooten
gaande, voorstellen.
LEOPOLDER, een 10 kroonstuk, onder den Aartshertog Leop. Wilh. van Oostenrific,zoon van
Ferdinand III, geslagen.
LEOPOLDS BURGERLIJKE ORDE VAN VERDIENSTEN,

eene, door keizer Frans I in 1808 gestichte,
orde voor alle standen.
LEPADITEN, schaalmosselen.

schubbig, de schubbennaad. Lepidosarcoma, schubben vleeschgewas (achter
in de keel). Lepidotus, sehubbig, van lepis,

LEPIDOIDES,

de schub.
LEPIDOLITH, een

roodachtige glanssteen. Lepidoptera, stofvleugelige gekorvene diertjes,
vlinders. Lepidopterologie, leer of verhande-

ling van de insecten, met stofvleugelen.
de melaatschheid.

LEPRA,

LEPSIS,

muz., de grieksche naam van een' der
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drie deelen der Melopoefa der Ouden, die
ook somwijlen Euthia genoemd wordt.
LEPTOLOGIE, de kleinigheidkramerij, sits indi held over onbeduidende zaken. Leptoloog,
hij, die over niets beteekenende zaken,
wijdloopige nasporingen doet.
LEPTOTRICHIA, de fijnharigheid, de toestand van
den Leptothrix.
LEPTUN, de kleinste munt der Joden, waarvan
de 8 een aas doen.
LEPTUNTICA, verdeelendegeneesmiddelen.
LEPYRION, eene fijne schaal, fijne schors, hid •;
bijzonder de eijerschaal, en nog menigvuldi er de binnenste huid van het ei.
LERIARCH, bij de Grieken een overheidspersoon,
welke hetgedrag dergenen, die men in het
Prytaneum opnam, onderzoeken moest.
LERIDAS, eene soort van kleine schimpdichten,
waarin de eindrijmen van elken reel het
begin van den volgenden uitmaken.
LESSUS, een treurgezang, klaagzang, het klaaggeschrei.
LESTE, fr., lest
i t it al., vlug, luchtig, vrolijk.
LESTRIGONEN, waren even als de Cyclopen,
zoned van Neptunus, en even als deze, zoo
ruw, dat zij de ongelukkigen, die in hunne
handenvielen, opvraten, zoo als zij de
gezellen van Ulysses deden.
LESTRIPONEN, menscheneters ; barbaren, wreedaards.
LETAAL, doodelijk (wonde of ziekte). Letaliteit,
de doodelijkheid, sterfelijkheid.
LETECH, eene koornmaat der oude Joden, welke
omtrent vier schepels bevatte.
LETHARGIE, de slaapzucht, slaapziekte. Lethargisch, slaapzuchtig.
LETHE, de hellevloed, wiens wateren hem, die
er van dronk, alle herinnering van het
verledene benamen. Vloed der vergetelheid.
LETHUM, Letum, de dood.
LETTER& DI CAMBIO, ital., wisselbrief.
LETTRE, fr., letter, brief. Lettre de cachet,
zegelbrief, geheim bevel tot in hechtenisnemin g (te voren in Frankrijk). Lettre de marq,
ue een kaperbrief.
LEUCA.ETHIOPIA, de toestand van eenen kakkerlak. Leucaethiops, de kakkerlak, eigenlijk de
witte moor.
LEUCE, de witte melaatschheid.
LEUCIT, witte of vulkanischegranaat, een, tot
het kiezelgeslacht behoorende, steen, bijzonder in Beneden-Italie.
LEUCOMA, of leukoma, witte vlek in het oog.
LEUCOMORIA, de onrustige krankzinnigheid, of
beter onrustige melancholic, een zwaarmoedige toestand, waarbij de zieken naar eenzame, treurige plaatsen vlieden.
LEUCOPHAGIUM, eenegeneeskundige spijs, welke
uit amandelen, in rozewatergeweekt, vleesch
van kapoenen of patrijzen bereid, en door de
oudegeneesheeren aan teringachtigen voorgeschreven werd.
KUNSTWB.

LEVI.

vrees voor de witte verve, een
woord, gedurende de fransche omwenteling
ontstaan, toen men deze kleur, als de voormaals koninklij,
ke verfoeide.
LEUCOPHTHALMUS, Anthropophthalmus, een roode
schitterende onix, met een zwart ofwit
oog, naar een menschen oog gelijkende.
LEUCORRHOEA, witte vloed. Fluor albus.
LEUGENDAALDER, eene Brunswijk-Luneburgsche
gedenkpenning van hertog Heinrich Julius,
in 1596, doelende op eerie leugenachtige
aanklagt, teen den hertog door iijne vasallent , bij den Rijkshofraad.
LEVADE, een kunstsprong van een paard, met
de beide voorpooten van den grond. Leveren, eenpaard op die wijze met de twee
voorpooten in de hoogte brengen.
LEVANA, eene godin der oude Romeinen, aan
welke men toeschreef, dat zij, wanner pas
geboren kinderen op den grond gelegd werden, den vadergunstige gevoelens inboezemde, opdat hi' het kind opname, het doordoor voor het zijne erkende, en deszelfs nit
den weg ruiming belette.
LEVANTERS, hevige westewinden en stormen,
welke op de kusten van Phenicie en Syrie
waaijen.
LEVANTISCOS, de spaansche, naar de Levant bestemde, schepen.
LEVANTSCHE ASCII, asch uit het kruid rokette
gebrand en tot vervaardiging van zee en
kristalglas dienende. Levantsche of Turksche
slijpsteen, een grijze en olijfgroene zeer fine
zandsteen, welke meestal uit de Levant komt,
maar ook in Zweden en Noorwegen gevonden wordt.
LEVATORIUM, eenheelkundig werktuig, om de
gebrokene hersenpan op to ligten.
LEVELLER, inEngeland, onruststichters, de
misnoegde met de regering, die alles gelijk
willen maken.
LEVENTI
,
dus worden de turksche scheep- of
landsoldaten genoemd, die zich, voor eenett
bepaalden tijd, in dienst be even.
LEVER, fr., het opstaan •; de morgenopwachting
bij vorsten.
LEVETZSTEEN, lavetz-steen, lavegesteen, leversteen, potsteen, eene soort van spek- of reepstee p , van witachtigri
gjze kleur ,
waaruit
potten, enz. vervaardigd worden, welke
spoediger heet worden la p er heet blijven dart metalen.
LEVIATHAN, de hebr. naam van een zeedier, dat
LEUCOPHOBIE,

in de heilige schrift voorkomt, gewoonlijk krokodil genoemd wordt.

eenpriester bij de Joden, uit den scam
van Levigenomen.
LEVTGATIE, levigatio, lat., de gladtnaking, de

LEVIET,

wrijving tot fijn stof. Levigeren, glad waken,

tot stof wrijven.
derde bock van Mozes, waarin hi'
de regten en pligten der Leviten bcschrijft.

LEVITICUS, het

52
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wet, verordening, voorschrift. Lex
fundamentalis, loi fondatnentale, fr., de
grondwet. Ex lege, onder beding, op voorwaarde. Lex duodecim tabularum, lat., de

LEX, lat.,

LIBERTIN,

LICI.

fr., ongebondene, losbol, zwierbol.

Libertinage, ongebondenheid, liederlijkheid,
weelderigheid. Libertinismus, vrijgeesterij,

de opvolging der vrije grondstellingen in
degodsdienst.
wet der twaalftafelen, bevattende die wetten,
welke in twaalf tafelen vervat, en door Lien LIBET, lat., het belieft, gelust, behaagt, bevalt,
^
van de Romeinen daartoe aangestelde man- LIBETHRIDEN, eengewone bijnaam der Muzen,
dien zij van de bron Libethrus, droegen.
nen vervaardigd zijn.
LIBITINA, degodin der dooden en opzigster
LEXICOGRAPHE, gr., een woordenboekmaker, of
over de begrafenissen. Hare Priesters,
schrijver. Lexicographie, woordenboekschrijnarii, zorgden voor hetgeen ter begrafenis
vin g. Lexicon, woordenboek.
LEXIPYREXI, de koorts. Lexipyretisch, koorts
noodig was, en hielden bijzondere doodregisters.
verdrijvend.
Li, sinesehe kleine munt, welke van koper LIBITUM, het welgevallen , welbehagen. Ad
libitum, naar believen, naar goeddunken.
gegoten en met een gat in het midden voorzien wordt, door middel waarvan men ze LIBRA, eerie spaansche rekenmunt , omtrent
23/4 gulden waard.
bij 10, 100 of 1000 stuks aaneen rijgt, orn
het tellen uit te sparen. 10 Li doen een Fen, LIBRATIE, libratio, lat., eene zwenkende
bewe.•
ging, zwenking. De libratie der maan is eene
100 een Tsien en 1000 een Leang.
LIAISON, band, verbindtenis, vereeniging gedoor Galilei eerst opgemerkte geheel bijzonmeenschap,
verbond.
dere beweging der maan, daar derzelver
DAR!), oortje, fransche koperen munt, welke
vlekken zich dan aan de eene dan aan de
andere zijde vertoonen.
5 deniers doe , en waarvan 80 eene
LIBRATOREN, personen te Rome aangesteld, om
vregelden.
den bouw der waterleidingen le bezorgen.
LIAS, fr., liasse, een band, of paket schriften •
ook snoer, rijgsnoer, welke door papieren LIBURNA, eene soortvan ligte roeischepen, waar
gestoken wordt, en dezelve dus zamen vervan de oude Romeinen zich bedienden. Zij
ontleenden hunnen naam van Liburnia, een
bindt. Liasseren, papieren op zulk eene wijze
gedeelte van Illyrie, alwaar zij het eerste
zamenhechten.
g
ebruikt werden.
LIBAMENT, libamentum, een lekkerbeetje.
LICENT, en g., tol , accijns, belasting op uitLIBATIE, lib do lat., drankoffer; wijnplenging,
gaande waren. Licentia, lat., licence, eng.,
bij de heidensche offermaaltijden.
LIBECCIO, ital., de westzuidwestewind.
verlof, vrijheidsbrief voor schepen ; verLIBEL, libellus, lat., een klein boek, een klaaggunning, voorregt voor eenige jaren aan den
of smaadschrift. Libelleren, schriftelijk klauitvinder van deze ofgene nuttige zaak,
toegekend • ook ongebondenheid, toomeloosgen. Libellist , een smaadschriftmaker
heid • licentia poetica, dichterlijke vrijheid.
smaadschrijver.
eene oude romeinsche zilveren must
Licentiaat, een toegelatene, of bevoegde (tot
LIBELLA
,,
waarvan er 10 cenen denar uitmaakten.
voorlezingen op hoogescholen, of tot uitoeLIBELLEN, libellulen, waterspinnen of spinjuffening der heelkunde). Licentieren, toestaan,
fers, insekten met 4 netvormige vleugelen.
veroorloven , toelaten • afdanken, zijn afLIBENTIA, eenegodin der Romeinen, welke men
scheidgeven.
toeschreef, dat zij eene neiging tot eene zaak LICET, lat., het isgeoorloofd, of toegestaan,
inboezemde.
het staat vrij.
LICHANOS, de naam der derde snaar vane'
LIBER, de zon. Libora, de maan.
bde
LIBER, bijnaam van Bacchus; de wijn. Sine
diepste tetrachorden in het klankstelsel der
Cerere et Liberofugit Venus,
Grieken. Lichanos hypaton , de 3de der
zonder brood
en wijn verkoelt de liefde.
diepste tetrachorde. Lichanos meson, de 3de
LIBERAAL, milddadig, gastvrij • billijk, goedLoon van de tetrachorde meson.
aardig • onbevooroordeeld, vrijmoedig. Libe- LICHEN, mosvlecht, lichen islandicus, ijslandralismus, volksgezindheid, gehechtheid aan
sche mos.
vrije denkbeelden. Liberales artes, lat., de LICHENIT, een steen, welke op gelijke wijze als
vrije kuristen. Liberaliteit, mlit
de.dendriien ontstaat, maar eene zoo fine
goedhartigheid.
teekening heeft, daar deze meet eene vlecht
LIBERATIE, liberatio, lat., bevrijding, redding,
of het zeegras gelijkt.
verlossing. Libereren , bevrijden redden, LICHOTOM1E, de steensnijding, het snijden van
verlossen. Libertê, fr., liberteit, de vrijheid.
den blaassteen.
LIBERATOR, of Eleutherius, bijnaam van Jupiter
LICITANT , opbieder , meestbiedende. Licitatie
als beschermgod der vrijheid.
licitatio, lat., de verkooping, opbieding.
LIBERTAS de vrijheid, era door de Romeinen
Licite, met regt, regtmatig, toegestaan,
vergoo'd, en tot eerie dochter van Jupiter en
geoorloofd, Liciteren, bieden, opbieden •;
Junogemaakt.
bij opbod verkoopen. Licito modo, op eerie
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ge0orloofde wijze. Non licitum est, het is
nietgeborloofd, het geldt niet.
LICTOR , lat., een bijibunderdrager, aanzienlike raadsbediende in het oude Rome, welke
den Consuls, bij derzelver verschijning in
het openbaar, vooruitgingen, en derzelver
bevelen moesten ten uitvoer brengen ; een
geregtsdienaar.
LlEFDE FANNIE, noemde zich eene, van de duitsche wederdoopers afstammende, sekte, die
Hendrik Nicolai nit Munster, omstreeks 1560
in En eland stichtte. Lie de gordel, in de
chiromantie eene linie in de hand, welke
tusschen den middelsten en wijsvinger ontstaat, schuins tot aan denpink loopt, en van
de kuischheid dergenen, die dezelve hebben,
het kenmerk zijn zoude. Lielde-koorts, zekere
soort van vrijsterziekte. Lie de-drank zie
Philtrum.
LIENTERIE, loop, buikloop.
LIEREN, verbinden, zamenbinden, vastbinden,
bevestigen ; zich tot lets verpligten.
Lisus, een mijl, een uur gaans.
LIGA, ligue, fr., verbond, yerbinding, zamen' rotting. Ligament, ligamentum, lat., band,
vlecht, wondband, zwachtel, windsel ; ook
eerie dubbele letter bij lettergieters. Ligato,
ital., (muz.) gebonden, vereenigd. Ligatuur,
de verbinding, het verband; verlengen der
noten of toonen. Ligeren, uitwinden • aan
departij zijne wapens (schermk.) nit de hand
slaan.Zie Legeren. Ligue, zie liga. Ligueren,
verbinden, een verbond tot stand brengen.
Liguist, een bondgenoot, zamengezworene.
LIGTE SCROCKE, eene rekenmunt in Silezie, ter
waarde van omtrent 21 /4 gulden.
LIGT GEWIGT, op sommige plaatsen het gewone
kramergewigt ; dewijI het niet zoo zwaar is
als dat in dengrooten handel.
LIGULA, eene oud romeinsche maat voor drooge
waren ; het Ode gedeelte van een cyanthi.
LIGURISCHE REPUBLIEK, naam van hetgemeenebest Genua, ten tide der fransche omwenteling.
LIGUSTISCHE ZEE, hetgedeelte der Middellandsche
zee bij Genua.
LIJFEIGENEN, die onderdanen, welke noch eigendoms- noch erfregt aan de goederen hebben,
welke zij bebouwen, maar zoowel met hun
ersoon als familie aan den landheer in
A
eigendom behooren.
LILAK, fr.. lilas, jasmijn.
LILITII, lilis, naam des doodsengels, bij de
Joden, een vrouwelijk spook, hetwelk gezegd
wordt, de kleine kinderen te rooven, of om
te brengen.
LIMANCHIA, geheele vasten, het doodhongeten ;
desgelijks het dooden door honer.
LIMATIE, bij de Apothekers. enz. de vijling, van
lima, eene vijl. Lintautra, vijlsel, vijlselstof.
Luaus INFANTIUM, lat., eene kinderhel, voor
ongedoopte kinderen •; eene plaats, bij de

LINE.

he], alwaar de zielen der ongedoopt gestorvene kinderen eerst nog van de erfzonde
moetengereinigd worden. Limbus patrum,
zulk eerie hel, voor de zielen der vaders van
het oude verbond. Beide naar deroomsche
kerkleer.
LIME, eene soort van kleine zoete limoenen
of citroenen.
LIMENARCH, bij de Grieken een havenkapitein,
of havenmeester.
LIMENEREUTICA, eene wetenschap, welke leert,
hoe men een schip besturen moet.
LIMENTINUS , een god der Romeinen, welke over
de deurdrempels gesteld was.
LIMITANEI, degrenssoldaten, ook Limitrophi
bij de oude Romeinen.
LIMITATIE, limitatio, lat., begrenzing, _be perking. Limitatief, begrenzend, beperkend.
Limiten, Undies, fr., de grenzen. Litniteren,
bepalen, beperken, begrenzen. Limit°, ital.,
het hoogste bod, dat men last heeft, om op
eene zaak te doen. Limitrophisch, aangren tend, naburig.
LIMMA, het kleinste onder twee van elkander
edeelde din en •; ook een klein interval van
g
omtrent een halven loon.
LIMNADE, (fabelk.) eene vijvernimf.
LIMNITEN, die boomsteenen, welke een meer
voorstellen, dat met boschaadje omgeven,
maar op de eene zijde open is.
LIMONADE, een verkoelende drank van water,
suiker en citroensap. Lintonadier, een limotrade- en liqueurverkooper. Limonadike,
eene limonadeverkoopster • la belle lim,onadiere, de dame, welke het buffet bedient, in
het café aux milk colonnes, te Parijs.
LIMONIADE, (fabell.) degeestelijke bewoneres
van eene weide.
LIMONIEKOOPER, in de zeesteden zij, die in citroenen, sinaasappelen, enz. handelen.
LIMUS, een lang dock,
hetwelk de romeinsche
opperpriesters over de gewone kleeding droegen, en dat van het onderlijf tot op de
voeten reikte.
LINBOOM, een boom aan Hongarije eigen, zeer
gelijkende naar den pijnboom, eene welriekende bars en eene voortreffelijke heelkundie olie, hongaarsche balsem, opleverende.
LINEA, lat., linie, lijn, streek, trek, eene rij
so dates ook schepen, in slagorde naast
elkander liggende ; (aardrijksk.) zoo veel als
de evennachtslijn; van her de linie passeren.
Een linieschip, of schip van linie, (zeevaartk.)
zulk een, hetwelk vijftig stukken geschut ell
daar hovel' voert, en dusgeschikt is, om
mede in slagorde te vechten. (Geslachtsre,
de opklitnmende
kenk.), linea ascendens
linie • linea collateralis, de zijdlinie •; linea
descendens, de nederdalende linie.
LINEAMENTEN, de trekken van hetgelaat, of van
de hand. Linieren
, met linen trekken ,

belijnen.
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L1T11.

Ltrimus, eene soort van leen, welke als soldij LIQUOR, eene geestrijke vloeistof. Liquoreux,
egeven wordt, en waarin ook vrouwen
zoetachtig, van zaken die eene zoetheid hebg
ben, die zij niet bezitten moeten.
opvolgen.
, een pond; eene italiaansche munt ,
LINGAN mannelijke en vrouwelijke ge- LIRA, lire
slachlsdeelen, of de teel- engeboorteleden,
zoo veel als een frank waardig.
in Egypte Phallus genoemd • een voorwerp LIRASSA, Lirazza, eene venetiaansche munt
welke 1 /I lire geldt.
vangoddelijke vereering bij eenige oude
LIR1PIPIUM, eene soort van muts, welke in de
volkeren.
rniddeleeuwen op de akademien door de
LINGOTS, gegotene gouden of zilveren klompen,
magisters en baccalauren gedragen werd.
staven.
e kenner van talen. LISBONINE, eeneportugesche gouden munt
LINGUIST, een taalkundig,
welke 4800 rees of 12gulden doet.
Linguistiek,
de algemeene taalkennis.
Lis D' OR, eerie oude franschegouden munt, ter
LINIMENT, linimentum, lat., een smeermiddel,
waarde van omstreeks 6gulden.
eene vloeibare zalf. Linimentum volatile,
LISERAGE, het invatten van borduurwerk,
vluchtige za If.
zonder vangestiktebloemen met een snoertje.
LINKUR, eene jaspissoort, die echter niets antlers
LISIÉRE, fr., de zelfkant van laken of andere
dan eengele hoornsteen is.
stof. De zoom van een Bosch.
LirroN, een zacht, fijn, vlasachtig lijnwaad, dat
in het voormalig Picardie vervaardigd word t. LISSE, haute-lisse, zie dit woord.
LISTESSO TEMPO, dezelfde tijdmaat.
LINS, linsglas, een glas, hetwelk op een of beide
kanten linsvormig of verheven geslepen is. LITAME, litanij • eene soort van bepaald ootmoedig gebed •; ook een bidgezang, ter afLins-steen, een steen,. naar eene lins tweewending van algemeene nooden •; insgelijks,
mende; een der zoogenaamde vruchtsteenen.
lange, vervelende, klagt of verhaal.
LINUS, zoon van Apollo en Terpsichore, broeder
van Orpheus en uitvinder der Lyrische LIT DE JUSTICE, woordelijk, een bed der geregti held. Zoo heette eertijds in Frankrijk de
verzen.
handeling des konings, als hij, omringd van
LION, Lion d' or, eene fransche goudmunt,
de prinsen en rijksgrooten, in het parlement
welke in 1338 onder Phil. de Valoisgeslagen
verscheen, oni eene wet, welke men geweieene slechte muntsoort in
,
werd. Lionine
gerd had aan to nemen, met geweld in het
En eland onder Eduard 1 ontstaan, en in
wetboek to latenplaatsen. De koning zat, bij
1301 verboden.
dezegelegenheid, onder eenen troonhemel,
LIPHAEMUS, arm aan bloed (doorverlies van
op een kussen, had een kussen in zijnen rug,
bloed).
en eon onder elken arm ; vandaar de benaLIPOCELE, vetbreuk.
ming van bed.
LIPOGRAMMATISCH, rede, gedicht, waarin men
opzettelijk zekere letters vermijdt, b. v., eene LITERA.AL, literaliter, letterlijk, woordelijk.
Literaliteit, de letterlijkheid, dat is, de geleerrede zorider de letter R.
woonte, van alles letterlijk to nemen. Literati
Liro s, vetgezwel.
huntaniores, de schoone wetenschappen.
LIPOMPHALUS, vetnavel, vetgezwel aan den navel,
Laterarisch, litteraire, fr., literarius, lat.„
navelvetbreuk.
geleerd, letterkundig • de •eleerdheid betrefLIPOPSYCHIE, ligte onmagt, verslapping der
fende. Litera scripta planet de geschrevene
leverisgeesten. Lipothymie, eene gewone
letter blijft, dat is, schrift is beter dan wooronmagt.
den. Literator, een geleerde, een letterkunLIPOTHYNIE, eene soort van onmagt.
die. Literatuur, letterkunde, geleerdheid,
LIPSANA, overig geblevene oude zaken, heiligwetenschappen. Literatus, lat., een geleerde.
dolmen.
Litereren,.
,
LIPYONE
eene aanhoudende koorts.
letteren, met letters beteekenen
LITRAGOGA, steenuitdrijvende middelen. LithaLIQUATIE, liquatio, lat., smelting der metalen •;
gogum, steentang, steenlepel, tot het uitneook de vervloeijing der metalen. Liquefactie,
men van eenen steen na de steensnijding.
het vloeibaar maken.
LITHARGYRUM, lithargyrus, zoogenaamd zilverLIQUEUR, fr., gebrand water, geestrijke drank.
LIQUIDATIE, schuldvereffening, geslotene rekeglans, loodglans.
ning. Liquidator, schuldvereffenaar, hij, die LITHIASIS, in het algemeen, elke steenziekte.
met het vereffenen der schulden belast is.
Ook oogkittelsteen, eene oogziekte, waarbij
Liquide , vloeibaar, week, helder, zuiver,
zich kleine, naar kittelsteentjes gelijkende,
schoon, juist, on tegensprekelijk. Liquideren,
gezwellen in en om den buitensten rand van
klaarmaken, vereffenen, in orde brengen en
bet bovenste ooglid bevinden.
afrekenen het een men in te vorderen, of te LITHOCHROXIE, gr., de kleursteenplaatdruk,
betalen heeft. Liquiditeit, vloeibaarheid,
wijze om olieverwschilderijen na to drukken.
Lithoglyphen, beeldsteenen, kunstig uitgeeffenheid, vereffening. Liquidum, jets dat
vloeibaar, klaar, of bewezeri is • liquidum
houwen, met figuren versierde, en totdebitum, eene bewezene of blijkbare schuld.
dengevormde steenen. Lithographic, de
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steenschrijving, steenplaatdruk. Lithogeognosie, leer van het ontstaan der steenen.
Lithologic, de steenleer, steenkunde. Lithoeen
loo e
en schrijver over de steenen. Lithophaag, een steenvreter, een kleine worm', in
steenen, welke dezelve doorknaagt. Lithophyten, steenplanten, dierplanten, welke een
steenachtig huisje bewonen. Lithotomie, het
steensnijden, in de heelkunde. Lithotomist,
een steensnijder. Lithoxilon, versteend bout.

LOCO.

eene russisch-lijflandsche zilveren
munt, ter waarde van 2 1 /2 gulden.
LIVORNINE, eene toskaansche zilveren munt,
van tweederlei waarde. De eene della torre,
ter waarde van 2 3 /4 gulden, de andere della
rosa, 18 stuivers minder.
LIVRANT, een leveraar, hij, die jets !evert.
Livraison, eene levering, aflevering.
LIV RE eenpond, waarnaar in Frankrijk en
En eland geld sommen berekend werden.
L1VRE ROUGE, het roode bock; zoo heette in
Frankrijk een rood ingebonden bock, waarin
degeheime uit avers des konings opgeteekend
stonden • fig.-het zwarte reinter.
g
L1VRET, een boekje; in het phataospel, de
dertien kaarten, welke men ieder, die spelen
wil, geeft.
LIXIV1ATIE, de uitlooging,
het uittrekken van
het zout, door middel van loog. Sal lixivium,
loogzout.
LOA, bij de spaansche komedien eene soort van
rolo gus (voorafspraak), om den inhoud van
P
het stuk aan te kondigen. Die voor de geestelijke komedien uitgesproken worden heeten
LIVONESE,

het ontstaan der steenen, de steenwording, steenvorming. Lithostrata bij de
oude Romeinen een vloer,
die uit steenen
zamengesteld was , welke allerlei figuren
voorstelden.
LIT1GATIE, twist, twistig. Litigeren, twisten,
pleiten. Litigieux, fr., betwistbaar, waarover een regtsgeding gevoerd wordt. Litispendent, hangende het regtsgeding over
zekere zaak,
wanneer de zaak waarover
getwist wordt, nog niet beslist is.
L1TOTE, litotes, litotis, gr., eene figuur, in de
redekunst,
wanneer men nit bescheidenheid
of nit achtingt
, minder
dan men zeg
denkt.
Loas sacramentales.
LITRE,
(in het metriek stelsel) eene inhoudsmaat
voor drooge en natte waren, overcenkomende LOBI, de twee lapjes, welke zich aan de meeste
zaden bevinden,
en de kiem insluiten.
met de kop of kan , in het nederlandsche
LOCA.AL, eeneplaats •;
stelsel van maten.
plaatselijk. Localiseren, op de behoorlijke plaats stellen •; de beLITRON , eene oude fransche mast, omtrent /4
3
kangroot.
hoorlijke plaats aanwijzen. Localiteit, plaatselijkheid, plaatsgesteldheid.
Limos, eene oude grieksche munt , omtrent
LOCABEL, datgene, welks aard en wezen het niet
3 /4.
stuiver waard
wederspreekt in eene plaats te zijn. LocaLiTscui , eerie onvergelijkelijk welsmakende
biliteit, het vermogen om in eene plaats te
steenvrucht in Sina en Tunquin.
LITTORALS
kunnen zijn.
,
lat. , eigenlijk het land, dat aan den
oever ligt en tot de kusten behoort : desgelijks tocARH, bij de Gude Romeinen zekere personen,
de oostenrijksche zeeplaatsen aan de Adriadie den aanschouwers in de schouwspelen
hunneplaatsen aanwezen, en daarvoor een
tische zee, met derzelver districten. bijna 50
zekergeld, Locar genoemd, ontvingen.
duitsche mijlen in de lengte. De gewigtigste
LOCARIUM, huur, pachtgeld. Locataire, locataplaats daarvan is Triest.
rius, de huurder, pachter. Locatie, verhuLITU1T, eene soort van versteende slak, welke,
even als de orthoceratiten, de gedaante van
ring, verpachting. Locator, locateur, verhuurder,sverpachter. Locatum, de verhuurde
pijpen hebben, maar aan de einden krom zijn.
LITURGEN, te Athene al die openbare ambtenaof verpachte zaak.
ren, die uit hunne eigene middelen, zekere LOCH,
in het Brunswijks
che eene maat voor
openbare uitgaven bestrijden moesten, zoo
drooge waren, waarvan er 16 een hinter
als, de Epulonen, Gymnasiarchen en deruitmaken.
g
elijke,
d
ie alleen,
door dit werken voor het Loci RESOLUTI, in de wiskunde zekere waarhealgemeen welzijn, het uitzigt op hooger en
den, wier mogelijkheid reeds bewezen is, en
voordeeliger ambten verwierven.
die de oude wiskundigen in zekere orde
L1TURGIE, kerkformulier, kerkplegtigheid. Libijeen gebragt hebben.
turgiek, leer der inrigting van de open- Loco, inplaats. Loco citato, ter aangehaalde
baregodsdienst.
plaats. Loco sigilli of L. S. ter of iti plaats
LITUUS
bij de Romeinen, een kromgebogen
van het zegel • plaats waar het zegel behoort,
hoorn, een instrument tot de krijgsmuzijk
bij afschriften. Locus, de plaats. Locus combehoorende. Ook een kromgebogen waarmunis, gemeene plaats, bekende spreekmazeggersstaf, waarmede de Auguren de hemelp ier. Qui succedit in locum, succedit in jus,
streken afmaten, als zij de toekomst voorwie in eens andersplaats komt, bekomt ook
spellerfwilden.
deszelfs re t.
LIUDO, kleine schepen met vier tot vijf roeijers
LOCOMOTIEF, die kracht in de levende schepselen,
aan elke zijde, waarmede de rnanschap naar
door welke zii zich naar hunnen vrijen wil
degaleijen gevoerd werd.
bewe gen kunnen.

LITHOPOEDIE,

LOGI.
LOCUPLETATIE, vermeerdering,
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verrijking. Locupletteren, vermeerderen, verrijken.
LOCUTIE, locutio, lat., uitdrukking, spreekma-

LOGMAN, de

LOOP.

naam der beide voornaamste re gters in ',Island°onderden
, Gouverneur
staande. Onder hen staan de Sysle-man, of
nier.
provinciale regters, wier bijzitters LogriiLOCUTORIUM, spreekzaal, spreekkamer in kloostuman heeten.
ters.
LOGODEDALIE, kunst, om met sierlijke en uitgeLOER, fr., lourd, lourdaud, een lomperd, een
zochte woorden te schrijven. Logodedalist,
botterik • anders ook loeris.
hij, (lie vele schoone woorden in het spreken
LOESCHE, eerie in West-Pruissengebruikelijke
of schrijven bezigt. Logogryph, woordraadsoort van vaartuigen op de rivieren en meren.
sel, waarvan elke lettergreep in eenen bijLOEF, eerie esth- en lijflundsche korenmaat,
zonderen zingenomen wordt. Logomachie,
waarvan er 72 te Reval een last, uitmaken.
d woordentwist.
woordenstrij,
LOFN of Loebna, de godin der huwelijkseenLOGOGRAM, een opzigter over de kas onder de
dragt, de 8ste uit het geslacht Asen. Zie
oude romeinsche keizers.
dit woord.
LOGOMETER, eene soort vanproportionaal cirkel,
LOG, de kleinste maat der oude Jo en omtrent
met lijnen, voor de bevestigingsmanier van
eerie halve kan.
Freitag.
LOG, op schepen, een stukje uitgehold hout,
LOGOS
,
iemand, ,die met bekwaamheid van jets
dat met een weinig lood bezwaard wordt,
weet te spreken.
opdat het op het water stil ioude kunnen LOKE, de 14degod van het geslacht Asen, de
liggen. Aan hetzelve is een dun touw vast,
lasteraar der andere Asen en hoofd van alle
de loggfn genaamd, met knoopen op zekere
bedrog. Zie Asen.
afstanden afgedeeld, ten einde, na uitwer- LoLicumium, was eene soort vangymnasium,
nabij de stad Olympia, voor de muzijk en
P ing van die lijn, odder het zeilen, de knoodichtkunst.
P en te tellen, en daaruit de vaart van het
LOLLARDISTEN , eene christelijke sekte , door
schip te berekenen.
LOGARITHMANTIE de waarzeggerij uit getallen.
Lolhard te Krems in Neder-Oostenrijk in
LOGARITHMEN, kunstgetallen, welke in plasts van
1351gesticht, in gevoelens met de vroegere
degewone getallen gebruikt worden, om de
Waldenzen en de latere Wiclefiten tamelijk
vermenigvuldiging door optelling, en de
overeenkomende.
deeling door aftrekking, te verrigten, wor- LONBARDISCHE SCHOOL, Lombardische smaak, de
kunstwerken der beroemde schilders in Lomdende alzoo ter besparing van tijd en moeite
barjclije, ook Bolognesche school genoemd.
in de rekenkunst gebruikt.
LOGE, fr., loggia, ital., stoel, zetel • zekere
LONNIE, eene soort vangroote galeijen, somtijds
met 25 roeibanken aan elke zijde.
zitplaats in de schouwburg • de geslotene
kamer der vrijmetselaars, in welke niemand, LONGA., MUZ., de lane noot, welke 4 geheele
maten duurt en nog alleen in oude kerkmuzonder het afgesproken teeken te geven,
zijk voorkomt.
ingelaten wordt •; ook elk genootschap van
vrijmetselaars zelf. Elke dier loges draagt LONGANIMITEIT, langmoedigheid.
eenen bijzonderen naam. Logeabel, bewoon- LoNomErmE, lengtemeting • wetenschap, ow
baar. Logement, woning, herberg. Logeren,
lengten en afstanden temeten.Longitudinaal.
dat in de lerigte gaat, zich in de lento uitwonen, huisvesten, te huis liggen. Logtjs,
fr., to is woonhuis, herberg.
strekkende. Longitudo,(aardrijksk.) de lengte,
LOGEUM, bij de Grieken en Romeinen, eene
of de afstand van den eersten middagscirkel,
meestal naar het oosten • (sommigen nemen
verheveneplaats, van waar de redevoeringen
echter eene ooster- en westerlengte aan) •;
gehouden werden.
LOGGER, eene soort van the en welke snel
ook de afstand eener ster van het begin des
rams.
zeilen, en in den oorlog gebruikt worden;
ook een fransch vaartuig met eenen platten LONGOBARDISCH REGT, een regt door Karel den
bodem.
Grooten aan de overwonnen Longobarden
LOGICA, lat., de redeneerkunde, wetenschap,
geschonken, en waarvan bet leenregt door
bijna geheel Europa geldig geworden is.
welke hetgebruik van het verstand en der
rede ter kennis der waarheid leert • de kunst LONGRINES, de legbalken, sterke stukken hout,
een deel van den vloer der sluizen uitvan sluitredenen te maken, zie Syllogistica.
Logicus, een redeneerkundige. Logisch,
makende.
LONTVUUR, lustvuurwerk, om, met bereide lont,
redeneerkundig, oordeelkundig.
LOGISTEN, zekere overheidspersonen, die eerletters en figuren brandend voor te stellen.
tijds, te Athene, de geldmiddelen beheerden; LooG, elk met asch bezwangerd water, zoo als
aluin- , asch-, vitriool-.en salpeterloog.
rekeningopmakers, rentrneesters. Logistica,
de wetenschap, om met getallen om te gaan. LOOPEN, eene koornmaat, waarvan er 56 een
last maken, voorheen in sommige °order'
Logistica sexaugenaria, de
t o ha om
van onsVaderland in gebruik.
met 60 deelige breuken te rekenen.
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in het Brunswijksche eene telmaat bij het
garen. Een kooplopf houdt 900, en een werklopf '1000 haspeldraden.
LOQUACITEIT, snapachtigheid, praatachtigheid.
Loguela, de retie de spraak.
LORD, titel van een' engelsch edelman.
LORDOST,S, bij vergroeiden de kromte naar binnen of naar voren.
LORETTO, eenepauselijke stad in Ancona, eerie
beroemde bedevaartsplaats, alwaar het heilige huffs (la casa santa) is, hetwelk het woonhuis van Maria in Nazareth geweest, en in
het jaar 1294, door de Engelen, uit Galilea
hierheengebragt zou zijn.
LORGNETTE, zakkijkertje, handglaasje. Lorgneren, be lures bespieden •; door een lorgnette
bezien. Lorgneur, een begluurder; bespieder,
die degeheimen van anderen tracht uit te
vorschen.
LORICA, een ijzeren pantsier der oude Romeinen, dat uit kettingjes of ringetjes of ook uit
schubben bestond.
LORICATIE, de overtuiging. Bijzonder het beslag,
dat de scheikundigen aan hunne otters geven, om beter teen het uur bestand te zijn.
Loriceren, met zulk een beslag voorzien.
LORUM, Torus
een, rondom met eenen rand
,
voorzien , kleed dergrieksche keizers en
burgemeesters te Konstantinopel. Ook een
vingervormig werktuig, dat men oudtijds in
de keel stale, om het brakes te verwekken.
LOTIS, eene [lira, dochter van Neptunus welke
de vervolgingen van Priapus ontyliedende,
in eenen lotusboom veranderd werd.
LOTS, eerie maat voor natte waren, te Rijssel,
omtrent 2 1/3 kan groot.
LOTTO, de nummer- of getalloterij.
LOTUS, een boom met bladeren, als netels ,
wrens
vrucht, volgens Ovidius, vergeetachtig zoude
makers. Lotophagen, een yolk in Azie, dat de
vrucht van den lotusboomgebruikte.
Louis, eerie fransche goudmunt. Louis neuf, een
louis van 24 livres. Louis vieux, of vieux
louis, oude fransche munt van 20 livres.
Louis blanc, oude fransche munt van 5 livres.
LOUPE, een handvergrootglaasje •; ook in ijzersmelterijen, het gezuiverde ijzer, dat met
houtskoolgesmolten en een weinig onder
dengrooten hamer doorwerkt is.
LOURDERIE, een lompe, ongeschikte, domme,
_ grove streek •; eerie grove rout.
LONV-BOEK, een jutlandsch wetboek, waarin de
deensche re ten bevat zijn.
LOXARTHRUS, scheefheid van een of meer leden.
Loxocosmus, een sterrekundig werktuig, ter
zinnelijke voorstelling van de jaarlijksche en
dagelijksche beweging en omwenteling der
aarde, de jaargetijden, het lengen en korten
der dagen, den op- en onder an der zon,
het uur van den dag voor elke plaats, enz.
LOXODROMIE, de schuinsche lijn, welke een schip
ft als hetzelve niet
in zijne vaart beschrij,

I.
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regt naar eene zelfde plaats, (naarbestendig
schuins, naar eerieandere plaats der as
koers moet zetten.
LOYAAL, getrouw, opregt, braaf, echt, onvervalscht, wettig. Loyalisten, de onderdanen,
die in eenen opstand aan hunnen opperheer
getrouw blijven •; zoo als, b. Y., bij de
Noordamerikaansche omwenteling, diegenen, welke den koning van Engeland toegedaan bleven, en zich echter schaamden
Royalisten, of koningsgezinden, te heeten.
LOYDS, of Lloyds, een koffijhuis
in •; de
Londen
alombekende vergaderplaats van kooplieden,
assuradeurs en staatkundigen.
LOJOLITEN, de Jezuiten, naar den sticker honner orde Ignatius van Lojola al genoemd.
LUA, eenegodin der Rorneinen, aan welke
bijzonder de reinigingsoffers van het romeinsche yolk bij elk lustrum gebragt werden,
en aan welke men ook de wapenen, op den
viand buit gemaakt, toe I'd
LUCAS-BRIEF, zekerpapier, met allerlei formulieren beschreven, door het bijgeloof to en
vele ziektengebruikt.
LUBENTINE, godheid, over het vermaak gesteld.
LUBET, zie libet.
LUBRICITEIT, glans, gladheid •; ook neiging tot
grove zinnelijke buitensporigheden.
LUCARIA, een feest, hetwelk de Romeinen den
18 en 20 Julij in een bosch, tusschen den
Tiber en den Salarischenweg vierden ; dewijI zij zich daarin verborgen hadden, nadat
zij door de Gathers geslagen waren.
LUCAINE,
LUCERNE,

een dakvenster.
licht, lamp, kaars. Lucernam olet,

het riekt naar de lamp of het is met zorg
bewerkt.
LUCERNITATES, de licderen, welke de eerste
Christenen bij hunne nachtelijke godsdienstige vergaderingen zongen.
LUCIDE, helder, klaar. Luciditeit, helderheid ;
opgeklaardheid van geest.
LUCIENROUT, bout van eenen wilden kersenboom,
Mahalebgenoemd, en tot fijn schrijnwerkersen draaijersarbeid dienende.
LUCIFER, zie Hesperus. Anders is Lucifer de
naam des duivels.
LUCINA, fabell., de godin der geboorte.
LUCRATIEF, winstgevend. Lucreren, winnen.
Lucrum, lat., de winst, hetgewin ,
voordeel.
LUCRETIA,

figuurl., eerie kuische vrouw.

LUCTATOREN,

bij de Ouden de worstelaars, die

op eerie bijzondere plaats (luctatorium) in

het openbaar, bijna geheel naakt en met olie
besmeerd worstelden.
LUCTEREN, lutter, fr., worstelen, strijden, kam A Luctor et emergo, ik worstel en kom
uit zee op, dat is ik ontworstel mij aan do

barenop het zeeuwsche wapen); waarvoor,
bij vervalsching, op zeeuwsche munten
gezet werd : luctor et ementor.
LucTisoNus, lat., beklagelijk, jammerfijk klin-
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kende. Luctueux, fr., beklagelijk, treurig, LUNETTE, oog- of kijkglas •; lunettes, bril ; ook
de ooglappen der paarden.
bedroefd.
LUOGO, ital., loco, lat., bij verkorting, Me en
LUCUBRATIE, lucubratio, lat., de nachtelijke
lo, toont aan, dat na zekere plaats, bij
arbeid. Lucubreren, bij nacht, of bij het
welke de noten eene octaaf hooger gespeeld
n'achtlicht, werken.
moeten worden, men weder beginnen moet,
LuctmLus, een romeinsch veldheer, minder beroemd door zijne krijgsdaden dan door zijne
dezelve in de octaaf te spelen, waarin zij
geschreven zijn.
weelderige levenswijze.
eland de stoom-werktuigbre- LITOGOTENENTE, ital., locumtenens, een stedeLUDDITEN, in
houder, ofgouverneur.
kers in verscheidene fabrijksteden.
LUPANARIUM, zie bordeel.
LUDT CIRCENSES. Zie Circenses. Ludigladiatorii,
vechtspelen tusschen slaven of krijgsgevan- LUPERCA., eenegodin, door de Romeinen vereerd • dewijl men aan haar toeschreef, dat
genen op !even en dood. Ludiscenici, gewone
de wolvin den kleinen Romulus en Remus
sehouwspelen, treur- of blijspelen
geen kwaad deed.
LuinneEBEN, foppen, bespotten, bedriegen.
LUPERCALIEN, feest van Pan, bij de Romeinen.
LUDIMAGISTER, een schoolmeester. Ludus literaLupercus, naam van Pan.
rius, lat., eene leerschool.
LUPIA, wolfsgezwel. Lupia juncturae, de ledeLUES, lat., ziekte •; lues pecorum, de veeziekte •
zweren. Lupia synovialis articuli, de ledelues venerea, de venusziekte.
waterzucht.
LUGASTONEN, eerie soort vanpriesters en waarLUPUS IN FABULA, als men van denwolf spreekt,
zeggers der oude heidensche Pruissen.
clan is hi'j niet ver af.
UGBREN, betreuren, beklagen, beweenen.
L
LUSCITAS, gebrek, waarbij men de voorwerpen
Lugubre, treurig, duister.
niet regt, maar scheef en van ter zijde ziet ;
LUISANT, lichtend, schijnend, schemerend,
en van het scheelzien slechts daarin onderlinsterend.
g
scheiden is, dat daarbij het oog niet verLULLISCHE of LULLISTISCHE KUNST, eene hersendraaid is.
schim of kwakzalverij, van Lullus of Lullius,
r 1300. Hi' gaf LUSIADE, heldendicht van Camoens, in het Porin Majorca, ornstreeks het jaa
tugeesch.
voor, door middel van cirkels, waarin de
kunstwoorden der wetenschappen gerang- LUSIADEN, nimfen, zich bijzonder in die rivie-ren ophoudende, waarin de menschen gcarne
schikt werden, in den tijd van 5 maanden
baadden.
uit ongeleerden de geleerdste mannen te
LUSINGANDO, (muz.) schertsend,vleijend. Lusovormen. De Jacotot van dies tijd
risch, speelsch, kortswijlig, spottend.
LUMBAGO, lendenpijn, lendenjicht.
LUSORIA, gewapende vaartuigen der Ouden, die
LUMEN, lat., het licht. Lumen mundi, lat., het
zij tot dekking der rivieren onderhielden.
licht der wereld ; een geteerde, die zich ten
algemeenen nutte verdienstelijk maakt. LUSTRATIE, lustratio, lat., de zuivering van eene
ontheiligde zaak, door zekere offers; het zuiLumiêres, fr., ophelderingen, verlichtingen ;
veringsfeest bij de oude Heidenen. Lustre,
in de schilderkunst, de helder gemaakte deeglans ; lichtkroon. Lustreren , doorzien,
len van eene schilderij. Luminare , luminemonsteren. Lustrum, een tijd van vijf jaren,
g. Lumiren, lichten, schitteren , linsteren
wanneer het romeinsche yolkgemonsterd
natie, scherpzigtigheid. Lumineux, fr.,
werd.
licht, lichtend, helder.
LUSTRE-GLAS, onder het ondoorschijnende veneLUMEN MAJUS, bij de Laboranten, goud, en
tiaansche smeltglas of email, de fijnste en
lumen 'minus, zilver.
kostbaarste soort.
LumIEN, eerie soort van kleine zeer ligte, naar
Lusus NATURA.E, eerie speling der natuur.
sinaasappelen gelijkende citroenen.
LUTATIE, lutatio, lat., liiming van scheikundig
LUNA, zie Diana. Lunaelabium, werktuig, om
vaatwerk. Luteren, lijmen , digt bestrijken.
de hoogten in de maan te meten. LunamLutulent, slijkerig, moerassig.
bulismus, maanzuchtigheid, het nachtwandelen. Lunambulist, een maneschijn- of LUXATIE, luxatuur, de verrekking.
nachtwandelaar. Lunaticus, een maanzuch- Luxus, lat., luxe, fr., pracht, kosten, overvloed,
praalzucht,weelderigheid,verkwisting.LuxuLunatie, maanwisseling, van de eene
ge
Li.
rieux, fr., luxurieus, weelderig, zwelgend.
nieuwe maan tot de andere.
LUZER, eene zwabische munt, waarvan 80
LUNAIRE, maandelijksche interessen.
eerie livre of halvegulden uitmaakt,
LUNELLA, gelijk van beteekenis als hypopion.
LYAEUS, een der meestgewone bijnamen van
UNESISCH HARMER, een italiaansch marmer van
L
Bacchus, welke zorgverdrijver beteekent.
witte kleur; zoo als het cararische, waarmede
LYANG, eene sinesche munt, ter waarde van
men hetzelve bijna gelijk schat.
omtrent 3gulden.
LUNETTE, vestingwerken, welke voor de ravelijnen of halve maven der vesting aangelegd LYCANCHIS, de symptomatische watervrees,
zoogenaamd hygrophobia spontanea.
worden, en dezelve dekken.
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een feest, hetwelk te Troecene aan
Diana, te Argis aan Apollo ter eere gevierd
werd ; dewijl men meende, dat zy uit die
plaatsen de wolven verdreven hadden.
LYCEUM, lat., lyae, fr., eene beroemde school,
bij Athene, waar Aristoteles de wijsbegeerte
onderwees • eene hoogeschool, waar de scholieren totgeleerden opgeleid worden.
LYCODES (angina), eene chronische keelziekte,
ook lupus en strangulator genoemd.
LICOPHTHALMUS, een roodachtige oniks met een
witten ring en een zwart middelpunt, zoodat hetgeheel naar een wolfsoog gelijkt.
LYGURGUS, een spartaansch wet ever. Lycurgisch, gestreng (bijzonder in staatszaken) •
vaderlandsch.
LYDISCHE KLANKSOORT, eene der hoofdtoonsoorten in degrieksche muzijk, welke, bij een
levendig karakter, iets weekhartigs heeft.
LYGMODES, lygodes, lyngodes, hikkend, den hik
hebbende. Lygmodes (febris), hikkoorts.
Lygmus, de hik.
LYKANERS, zeker gedeelte der Hongaarsche ligte
infanterie.
LYKANTHROPIE, eene snort van dolheid of
razernij, waarin de lijders zich verbeelden,
dat zij in wolven veranderd zijn.
LYLAEUS, een bijnaam van Jupiter en Apollo.
Den eersten werd in Arcadie een feest,
Lylaea, gevierd, waarbij men ook kampspelen hield.
LYMA., onzuiverheid, smet ; ook oplossing.
LYMPHATISCHE TATEN, watervaten, teedere vaten
of kanalen, in dierlijke ligchamen, welke het
waterachtige vocht, dat zij inzuigen, in de
g
rootere terugv oerende aderen uitstorten.
Lymphe, bloed- of aderwater, een kleverig
geel water, hetwelk zich in het bloed bevindt,
en door de lymphatische vaten aangebragt
wordt • ook het plantwater, of het waterachtige sap, dat zich in de pijpen der planten
bevindt. Lymphotomie , kunstige opening
van de lymphatische vaten.
LYMPHEURISMA, ziekelijke opening der lymphatische vaten. Lymphochezia, lymphaächtige
ontlasting. Lymphoncus, opzwelling van
een lymphavat met verharding der lympha.
LYCEA ,

KUNSTWII.
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Lymphorrhoea, lymphavloeijing, uitstorting
der lympha.
LYNA, HLYN, de 12 de godin uit het geslacht Aosen,
vriendin van Frigga, bestemd, om de menschen to en gevaren in bescherming te nemen.
LYNCAEUS, een der SO zonen van Egyptus, de
eenige, die bij den moord door de Danaiden
aan zijne broeders gepleegd, door Hypermnestra, zijne gemalin, verschoond werd.
LYNCEUS, naam van eenen Argonaut , welke
verhaald wordt, zulk een scherp gezigt gehad
te hebben, dat hi' meer dan twintig mijlen
ver, en ook door eeneplank heen kon zien.
LYPOTHYMIA., zeer treurige (melancholieke) gcmoedstoestand.
LYRA, het oudste snaarinstrument der Egyptenaren en Grieken, welks uitvinding aan
Hermes toegeschreven wordt, en hetwelk
niet met onze tier maar meer met de lust
overeenstemde.
LYRISCH, oorspronkelijk een gedicht, dat bij de
lyra gezongen werd •; ook zulk een, waarin
de dichter zijnen eigenen hartstogtelijken
toestand schetst.
LYS, eene savooische zilveren munt, iets meer
dan 1 1 4 gulden waard.
LYSIKRATES, naam van eenen ouden man, die,
om jong te schijnen, zijne grijze barer, zwart

verwde.
Ly sts, de hondsdolheid ; de razernij, door de
beet van eenen dollen bond ontstaande. Ook
het allengs ophouden eener ziekte.
LYSSA, de woede,dochter des nachts, bij sommigen de vierde furie.
LYSSODECTOS, eengebetene door eenen dollen
bond of eenig ander dol dier. Lyssodegma,
lyssodegmus, de dollehondsbeet. Lyssodexis,
het bijten van eenen dollen hond.
LYTHMOMACHIE, rhytmomachie, arithmomachie,

een spel der Ouden, naar het schaakspel
gelijkende, maar met stee p en, waarop getallen stonden, gespeeld, op een bord, dat dubbel zoo veel ruiten had, als het schaakbord.
LYTIERSE, gezang der maaijers, bij (le Dude
Grieken.
LYTRUM, losgeld, rantsoen.

53

1/11 als romeinschgetal, beteekent 1000.
M, magister, meester.
M, of man., op recepten, nianipulus, eene
handvol.
M. D. medicinae doctor, doctor in de geneeskunde • ook op recepien misceatur, detur,
het(geneesmiddel) worde emend en gegeven.
MGR., MONSEIGNEUR, mijn heer. Mgrs., messeigneurs, mijne heeren.
MILE., MADEMOISELLE,

Mlles., mesdemoiselles

mejufvrouw, mejufvrouwen.
manu meapropria, met mine eigene
hand.
MR., MONSIEUR, mijn beer. !firs., messieurs
mine heeren.
M. s., manuscriptum, handschrift.
MA, de godin Rhea; ook eene barer priesteressen, aan welke Bacchus door Jupiter ter
opvoeding gegeven werd.
MAANEE, eigenlijk geheime zin- of toespeling,
eene zinnebeeldige manier, waarvan de Turken zich, inplaats van minnebrieven,
bedienen, doende daartoe verscheidene
zaken (een stroohalm, clraad, enz.) welke
eene bepaalde beteekenis bij hen hebben, in
eenen zak. Eene dergelijke wijze heet Selam,
en bestaat in eenen ruiker zamengebonden
bloemen van symbolische beteekenis.
MAANIM, Minageghinim, kogelpauke, een muzijkinstrument der Hebreers, bestaande in
eenen p ollen cilinder, waarin kogeltjes aan
eenen draad teen
g
elkander in den cilinder
g
eschud werden.
MAANSELHE, eene enge landstreek , welke het
moskovische Lapland en het zweedsche Finland met Kargapol, eene moskovische provincie, zamenvoegt, gelegen tusschen de witte
zee en het meer One a.
MAART, de derde maand des jaars, naar onze
tijdrekening • naar die van Romulus, de
cerste, welke haar, naar zijnen varier Mars,
martius, of maart, noemde. Bij de Joden
droeg zij den naam van Adar, bij de Egyptenaren dies van Phamenoth. Zie verger het
woordenboek.

en MEIVELD. Zie Illeiveld.
de wijnlezing, zamengestampte en
gekneusde druiven.
MABI, een drank op de Antilles, uit siroop,
aardappelen en oranjeappelen toebereid.
MAIM, Mabuf, Mabul, eenegouden munt der
afrikaansche roofstaten, ter waarde van 3
of 120 paras.
P
MAc, een woord v6Or vele schotsche namen
en zoon beteekenende, b. v. Mac Donald,
zoon van Donald.
MACARONE, maccheronea, ital., eene soort van
grappige gedichten, waarvan de verzen met
woorden uit de straattaal doormengd zijn,
aan welke men eenen latijnschen uit an
gegeven heeft, b. v. het gedicht van P. B., op
het tabakrooken : stoppere non tantum laws
MAART-

MAASCH, bij

est, sed nemere pipam, etc.
MACARONI, eene

soort van toebereide meelrepen,
of meeldraden. Fijnere soorten zijn : de vermicelli, fidini, stelete, enz.
MACEDON, zoon van Osiris, volgens anderen van
Deukalion, naar wien Macedoniegenoemd is.
MACELLARIUS
,
bij de Romeinen eene soort van
uitdrager, die koorn, brood, vleesch en
andere eetwaren op zekere plaats, Macellum
gentlemd, to koop had.
MACERATIE, het vermageren; de afmatting • inweeking , inbijting. Nacereren , inbijten
inweeken • mager, droog ma en •; zich martelen, kwellen, afmatten.
MACHAERION, machaeris, een heelkundig mes •;
ook het zwaard, de slag, het tweegevecht.
MACHALATH, een speeltuig bij de Joden, dat tot
treurmuzijk gebruikt werd.
MACHAON een zoon van Esculapius en beroemd
genees'heer, eigenlijk iemand, die gaarne
vecht, houwt, kerft en steekt.
MACHECOULIS, bij de oude vestingwerken, zoowel boven in eenen toren de tinne of horstwering met hare schietgaten, als ook de
schietgaten beneden.
MACHELOS, in oude tijden een zweedsch schip,
dat omtrent 200 kanonnen voerde, die echter
kleiner dan de tegenwoordige, en misschien
slechts dubbelhaken, waren.
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de staatkundige , volgens
welke, gelijk Machiavel leert, een vorst slechts
op ziin eigen voordeel en niet op het algemeene welzijn zien moet. Machiavellist, die
volgens de leer van Machiavel handelt.
MACHINA, machine, fr., een kunstig werktuig,
om eene beweging voort te brengen of die te
verligten •; kunstgreep, aanslag, list. Machinatie, arglistigheid, aanslagmaking. Machineren; werken, makers vervaardigen ; ook
aanslagen smeden, jets kwaads beramen.
MACHITOTEREN, een vers alleen, met verscheidene muzikale versieringen, zinger'.
MAcnos, onkuisch, geil, van het vrouwelijk
geslacht gebruikt. Machlosyne, de verliefde
waanzinnigheid, bijzonder manziekte, mansdolheid. Machlotes, onkuischheid, geilheid,
bijzonder van vrouwen.
MACHOL, muzijkinstrument der Hebreen, volgens sommigen met snare'', volgens anderen
met blokes en klinkende ringen.
MACHSOR, fflachazor, bij de Joden het boek,
waarin hunne kerkgebruiken vervat zijn.
MAcis, fr., de muskaatbloesem • de huid, waarmede de muskaat in de vrucht om even is.
MACKARIBU, met dezen naam wordt de beste soort
van kanastertabak aangeduid.
MAcoN , een metselaar. Francmacon , zie op
Franc. Naconnerie, metselwerk •; vrijmetselarij.
MACQUINA, Kafferstam in de binnenlanden van
Zuid Afrika, van welke de andere stammers
hun koper en ijzer bekomen.
MACRAUCHEN, langhals, in tegenstelling van
brachyauchen, korthals en van craterauchen,
dikhals.
MACROBIOS1S, macrobiotes, lang leven. Macrobius, langlevend. Macrocosmica, buitenzaken;
din en, tot de buitenwereld behoorende.
Macrocosmologia, de leer van het gansche
Wereldgebou.w of wereldstelsel. Macrophyopgeblazenheid van het hoofd
socephalus,
door lucht. Macropnos, macropnus, iemand,
die bezwaarlijk adem haalt. Macros, uitgestrekt, lang ; de langheid. Nacrosceles, langbeen, lange beenen hebbende.
MAGROBIOTICA, de kunst van het leven te verlengen. illacrocephalus, grootkop, een mensch
die eengroot hoofd heeft. Nacrocosmus, het
gansche wereldrond. Zie microcosmos, Macrologio, wijdloopig gesnap, overvloed van
woorden. Macronosie , la ne , moeijelijke
ziekte. Macropnie, bezwaarlijke ademhaling.
Macroptera, insecten, welker vleugels !anger
zijn, clan het halve achterlijf.
MACULA, lat., eene viek • schandvlek. Maculatuur, misdruk. Maculeren, bezoedelen.
MACULADE 1IIATERNAE of MATRICALES, moedervlekken. Macula lata, de gevaarlijkste soort van
roos, of weleer eene doodelijke rotkoorts,
die binnen 24 uren het koud vuur veroorzaakt.

MACHIAVELLISMUS ,

MAGA.

eene soort van knapzak van latanenbast, waarin de Negers in Westindie op reis
hunne levensmiddelen doen.
MADAGASCARSCH BROOD, Cassava, eene soort van
beschuit, welke voor de slaven in Westindie
uit den wortel van den maniok bereid wordt.
MADAROSIS, het uitvallen der haren, bijzonder
van de wenkbraauwen en oogleden.
MADELONETTEN, ligtekooijen, welke tot boete
voor hare zonden, zich aan kloostergeloften
onderwerpen • ook de kloosters, alwaar zich
deze boetelingen bevinden.
MADISTERIUM, haartang.
MADONA, de maagd Maria • in de schoone kunsten, een Mariabeeld.
MADONNINA, eenegenuesche zilveren munt, ter
waarde van omtrent 8 stuivers.
MADOUINE, eenepiemontesche gouden munt
van omtrent 8gulden.
MADRASFANAM, eene munt op de kust van Coromandel, van omtrent 2 stuivers waarde.
MADREPORE eene steenachtige dierplant , of
koraal, sterresteen of zeester.
MADRIGAL, eene soort vangedichten, nu van
korte dan van lane verzen, waarvan er geen
haven de elf lettergrepen hebben mag ; ook
een zangstuk, dat op de wijze der psalmen,
met vele zangstemmen, meestal zonder instrumenten, uitgevoerd wordt.
MAEANDRISCH, verward, verdraaid rondgaande,
zoo als in een doolhof, of ook kronkelend als
eene rivier. Maetindriet,
koraalgewas, welks
stervormige gedaante als eene kronkelende
hersen is aan te merken • hersenkoraal.
MAECENAS, beschermer, voorstander vangeleerden en wetenschappen.
MAENADEN, depriesteressen van Cybele •; ook de
bacchanten, alsmede die vrouwen, welke het
feest van Priapus met dolle plegtigheden
vierden.
MAENALISCHE VERZEN, in het algemeen de herdersliederen, of de Id lien en Eclogen; dewijl
de herders, omstreeks den berg Maenalus in
Arcadie wonende, als zangers van zulke
liederen beroemd waren.
MAEONIDEN, een naam, aan de Muzengegeven •;
dewijl men geloofde, dat Maednie het varierland van haren beroemdstengunsteling,
Homerus, was.
MAES, munt in Sina, omtrent 15 stuivers waard.
MAESTOSO, ital., (muz.) verheven, majestueus,
prachtig.
MAFORIUM, Mafortium, Navortium, bij de
Romeinen een kleedingstuk der vrouw, eene
kap, die het hoofd bedekte en op de schouders nedergelaten konde worden •; ook een
manteltje der monniken, om hals en schouders te bedekken.
MAGARRI, christenmeisjes, welke de rijke turksche vrouwengewoon zijn te koopen, om
door haar bediend en met dans en spel onderhouden te worden.
MACUTE,
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MA,TO.

het monochordum.
MAGNIFICAT, de lofzang van Maria, Loort den
eenjong wild zwijn.
Heere, enz.
MAGDALEON magdalia, broodkruim • ook de
MAGNIFIcATIE, magnificatio, lat., lofprijzing,
daaruitgemaakte pillen koekies, enz.
verheffing. Magnificentie, de pracht. _Magnilangronde figuren.
MAGIALIDEX, cilindrieke
fique, fr., prachtig. Magniloquentie, wooreen gezang, hetwelk voorheen in
MAGGIOLATE
,
denpraal, woordverkwisting, pralerij.
Mei,
bijzonder in Italie, de minnaars onder MAGOPHONIA, feest der Perzen, tot aandenken
de vensters hunner minnaressen, ter viering
van het ombrengen der 7 magi, die zich, na
der lente, zongen.
den Mood van Cambyses, van het rijk meesMAGGIORE, majeur , wijst in de muzijk aan dat
ter maakten.
in een stuk de modulatie weder in den hoofd- MAGOT, verborgen schat. Ook een groote aap,
ofgrondtoon overgaat.
baviaan ; en van daareen onbehouwen mensch,
AGIE, fr., tooverij, tooverkunst, de kunst of
M
boschduivelsgezigt.
wetenschap, om onbegrijpelijke, bovenna- MAGRAPHA, magraphe, een muzijkinstrument
tuurlijke werkingen voort to brengen ; hekbij de Joden, naar onze orgels gelijkende.
serij. Magus, eene soort van geleerden
MA.GYAREN, Madscharen, de oorspronkelijke en
inzonderheid sterrekundigen, of sterrevoormeestgeliefde naam der Hongaren.
en bij de oude Persen en andere MAHADE1Y, een der voornaamste goden der Oostzegkundig,
oostersche volken. Magi, magiers, vuuraanindische volken, ook Vischnoe of Vistnoe, en
bidders..Magisch, fr., magique, tooverachtig,
door de Malabaren Peremoel genoemd. De
betooverend.
Braminengeven hem Laetsemi tot gemalin,
MAGioN, een uit wortelen bereide, verhittende
behalve welke hi' echter nog verscheidene
drank der Turken.
vrouwengezegd wordt to hebben.
MAGISTER, lat., meester, leermeester ; ook op
MAHANE, eene turkschegaljas
,
kleiner dan de
hoogescholen eene akademische waardigheid,
venetiaansche.
de naaste aan die van doctor. In verba ma- MAHOMED, zie Mohammed.
gistri, op het woord van den meester, name- MAHON, maone, eene soort van kleine turksche
g aljas.
lijk zweren. Magisterium, een poeder, dat
door scheikundige oplossing en neérploffing RAJA, fabelk., de dochter van Atlas, bij welke
Magistraat, de overheid, de
toebered
i
is.
Jupiter Herkules verwekte • ook eene minne,
regering, het bestuur eener stad. Nagistravoedster.
tuur, het overheidsambt.
MAIDAN, in Azie, bijzonder in Perzie , eene
AGISTREREN, magister worden • ook den baas
marktplaats.
M
spelen, heerschen.
MAJESTEII, waardigheid •; koninklijke waardigheid • fig., deftige houding. Majesteitsregt,
MAGMA., dikke zalf, of het dikke overblijfsel,
hetwelk van eene toebereide zalf, bij het
zie regale. Majestueus, fr., majestueux,
uitdrukken, overig blijft.
heerlijk, hoogachtbaar.
MAGNA MATER toenaam van Cybele.
Mum, eene fransche rekenmunt, de helft van
grootmoedig. Magnanimiteit
MAGNANIME
een denier • ook een fransch goud- en zilvergrootmoe'digheid.
gewigt van 2 felins desgelijks •; de maas van
MAGNATEN, de voornaamsten, de rijksgrooten,
geknoopt werk ; een pantserringetje.
personen van hoogen adel (bijz. in Hongarije). MAILLE, fr., maliespel, waarbij men een' houMAGNEET, zeilsteen. Magnetische kracht, aanten hal, met eenen houten kolf, door eenen
trekkende kracht. Magnetiseren, magnetisch
ijzeren boo drift.
makers, de magnetische kracht mededeelen, MAILLON, een ovale fine glasring.
our), door zekere MAut, fr., hand, coup de main, eene vermetele,
(vol gens Mesmer en Puiseg
gebaren en aanrakingen de magnaische
koene en listige streek ; main de justice, de
kracht opwekken en tot genezing van ziekarmder geregtigheid, (ook onder de wapens
' agnêtiseur, magnetiseerten aanwenden. M
n het fransche rijk) ; main d'ceuvre, het
der, hij, die door magnetisering bijzondere
werk, waarmede men zich onledig houdt;
werkingen in het menschelijke ligchaam
a la main zijn, bij de hand zijn. Mainteneren,
tracht voort to brengen. Magnetismus, main stand houden, zich overeind houden •
gnetische kracht en werking;dierlejk magneonderhouden iemand beschermen.
tismus, kracht, door welke de uitvloeijing of MAJOLIEK, eene soort van aarden vaten in Italie;
uitdamping van menschelijke ligchamen op
italiaansch aardewerk.
anderen werkt en ziektengeneest. Magneto- MAJOR, of propositio major, de eerste stelling
meter, een (door den heer De Saussure uitgeeener sluitrede. Majoraat, majoratus, lat.'
vonden) werlituig, om de kracht to be ales
het regt van den oudsten in eene familie,
waarmede magneten,
op onderscheidene
bijzonder dat reg,t uit kracht van hetwelke
plaatsen der aarde, het ijzer aantrekken.
alle of ten minste de voorriaamste goederen
MAGNESIA, eene fine witte kalkaarde, van tweemat derzelver titels aan den naasten oudsten
derlei soort.
heer overgedragen werden, waartoe, in verMAGAS,

MAGLRINDEL,
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dere beteekenis, ook het regt van eerstgeboorte behoort. Majores, lat., de voorouders.
More majorum, (op de wijze der voorouders,
met den kap) promoveren.
MAJOR DMUS, maire du palais, bij de oude
fransche koningen , de opperste huishofmeester.
MAJOU, eengewigt te Achin, 62 azen zwaar.
MAIRE, in Frankrijk hetzelfde, wat bij ons een
burgemeester in de steden, en een schout
tenplatten lande is. Mairie, het ambt van
eenen maire ;o ok het gebouw, waarin de
maire zijne zittingen houdt.
MAITRE, fr., heer, meester in eenige kunst, ook
leeraar, leermeester, onderwijzer ; coup de
maitre, eene meesterlijk uitgevoerde daad.
Maitresse, meesteres, gebiedster ; matres,
bijslaap.
MAJUMA. een feest
,
hetwelk in het Oosten en
naderhand te Rome in Mei, ter eere van Flora
of Venus met veel weelderigheid gevierd
werd.
MAJUS, de hoogste god der Tusculaners ; waarschijnlijk de ma nnelijke voorstelling der vergode aarde.
MAKER, eengroot schip,
hetwelk in veroude
tijden in Zweden gebruikt werd.
MAKRAMMA
, een sluije
r der turksche vrouwen ,
zonder welken zij niet mogen uit aan.
MAKRONE, suikergebak van meel, gestooten
amandelen en suiker.
MAL, kwaad, schade, ongeluk.
MALACHBELUS, eene syrische godheid, de maan
in mannelijke gedaante, in den bijbel Melecheth genoemd.
MALACHIET-AGAAT eengroene agaat, ondoorschijnend of halfdoorschijnend, maar zelden
geheel doorschijnend zijnde.
MALACHMOWES, joodsch, de doodsengel, die gezed wordt iederen stervenden te verschijnen
en hem de ziel uit het ligchaam te rukken.
MALACIA, lust, groote be eerie naar ongewone
spijzen, zoo als zwangere vroqwen somtijds
p
le en te hebben ; ook windstilte.
MALACOSARCOS, iemand, die zeer slap en teeder
vleesch heeft.
MAPIACTICA, malactische of week makendegeneesmiddelen.
MALADE, fr. , zieK, onpasselijk. llialadie, ziekte,
onpasselijkheid.
MALADRESSE, ongeschiktheid. Maladroit, ongeschikt.
MALA FIDE lat., trouweloos, arglistig, kwaadaardig, tegen beter weten aan.
MAL-A-PROPOS, fr., ontijdig, te on as.
MAL-Avist, onbedachtzaam, onverstandig, onbescheiden.
MALAXEREN, bij de apothekers, harde stoffen
voorpleister met olie week makers opdat zij
zich beter laten strijken • kneden.
MALBoscu,joodsch, rok, kleed.
MAL-CONTENT, fr., ontevreden, onvergenoegd.

de venusziekte, zoo genoemd,
dewijI de Franschen, bij de belegering van
Napels, in 1493 het eerst daarvan aangestoken werden.
MAL DE ()Jo, een bijgeloovig gevoelen der Spanjaarden, dat sommike menschen de kracht
bezitten, om met hunne oogen tooverachtige
werkingen voort te brengen.
MALE, lat., erg, slecht. Malediceren, smaden,
lasteren, vervloeken. Maledictie, vervloeking, verwensching.
MALEF1CANT, misdadiger.
MALEFICI worden deplaneten Saturnus en
Mars door de Astrologen genoemd ; omdat zij
naar derzelver meening den menschen zeer
schadelijk zijn.
MALEFICIAT, hi' die, of ens het bijgeloof, onvermogend tot voortplanting geworden is.
MALEFICIUM, eene wandaad, misdaad.
MALEI-GROSCHEN, kleinegroschen , eene boheemsche zilveren munt van Maximiliaan II, thans
42/5 pf. waard.
MALEISCH RAS, een der vijf hoofdstammen van
het menschelijk geslacht.
MALENTENDU, fr., misverstand; dwaling, verzien.
MALETOSTE, het schip, waarop te Parijs op de
Seine de commisen der douane hunne bezigtigingsvaart houden.
MALEVOLENTIA, lat., kwade gezindheid, afgunst.
Malevolus, afgunstig, kwaadwillig.
MAL-FACON, kwade, gebrekkige gestalte of vorm
eener zaak • gebrek, misstand • ook eene
onredelijke, bedriegelijke wijs van handelen.
MALHEUR, fr., ongeluk, ongeval, onheil. Malheureux, fr., ongeluk, ellendig.
MALHONNRTE, fr., onedel, onbevallig, onzedig,
slecht. Malhonnétetê , slechtheid, eerloos
gedrag.
MALICE boosheid, bedrog. Malicieux, boosaar-

MAL DE NAPLES,

dig, arglistig, verraderlijk.
boosaardigheid, boosheid. Malignus, lat., malin, fr., erg, boosaardig, boos,
arglistig, verraderlijk.
MALIS, de droes derpaarden.
MALLAs, eene catalonische munt, waarvan 48
omtrent 2 1 /2 stuiver doen.
MALLE, mal, een vorm voor het gieten van

MALIGNIrEIT,

kogels gebruikt wordende.
zich laat smeden.

MALLEABEL, wat

telt, eigenschap van zekere metalen, dat zij
zich laten smeden ; smeedbaarheid.

de netvormige dikke
huid, Welke zich onder de opperhuid
bevindt.

MALPHIGISCHE HU1D Of NET,

MALPLAISANT,

fr., onaangenaam, verdrietig.

onzuiver, vuil, onzindelijk.
propretè, fr., onzindelijkheid, onzuiverheid,

MAL-PROPRE,

vuilheid.

eene koornmaat van onderscheiden
grootte in Duitschland, van 4000 tot 20000
P arijsche cubieke duimen .
MALTHESER-DAMES, de adellijke nonnen van het
MALTEN,

MAND.
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klooster te Sixenne inSpanje ; dewijt de
priores er van onder den grootmeester van
Maltha staat.
MALTHESER-RIDDERS, geestelijke orderidders, die
aanvankelijk den naam van Johanniter- of
Hospitaalbroeders droegen.
MALTRAITEREN, mishandelen,kwalijk behandelen, doorhalen • slecht onthalen.
MALUM, kwaal, ziekte. Malus, lat., boos • malum maloproximum, een ongeluk komt
zelden alleen.
MALVASIER, eengele, balsemachtige zoete wijn,
voornamelijk van de stad 1V-apoli de Malvasia
op Morea. Ook zekere kunstig toebereide
muskaat wijn.
MALVEILLA.NCE, fr., haat, tegenzin •; ook een kwalijk gezinde.
MALVERSATIE, malversatio, lat., ontrouw, slecht
gedrag, in een ambt, ongetrouive ambtswaarneming. Nalverseren, zijn ambt niet getrouw waarnemen, zijnen pligt verzuimen.
MAMMA, de vrouwelijke horst. Nammalia,
zoogdieren.
MAMMILLARISTEN, eene sekte van wederdoopers.
MAMMON, rijkdom en onbehoorlijk vertrouwen
op denzelven, met minachting van God.
MAMMOUTH, onbekend rot diet it de voorwereld, waarvan onderscheidene beenderen,
naar 'die van den elefantgelijkende zijn
opgegraven.
MAMODE, eene arabische zilveren munt van
omtrent 12 stuivers waarde.
MAMOUDIE, mamoedie, eene munt in Perzie en
andere aziatische landen, omtrent 6stuivers
waard.
MAMA GENEDA, de bewarende godheid bij verlossingen.
MANAGOGA, eene maat in Japan van 10000
Ickmagogs.
MANCANDO, muz., allengs afnemend, verdwijnend.
MANCHETTE, handlubbe.
MANCIPATIE, de toeeigening. Manciperen, toeeigenen, over even jets als eigendom geven.
MANDAAT, zie mandatum.
MANDA RIJN, een voornaam staatsdienaar en
priester, in Sina.
MANDARINEN, tamme koeijen in Spanje, waarmede de wilde stieren, voor een stierenge:vecht,
gevangen worden.
MANDATUM, lat., mandat, fr., mandaat, bevel,
volmagt, verordening. Mandatarius, mandataire, gevolmagtigde advokaat. Ex mandato, of ad mandatum, op bevel.
MANDEMENT, bevelschrift, bijzonder van bisschoppen.
MANDEREN, laten halen, roe en beschikken,
been zenden • berigten, bekend makers.
MANDOLINE, muzijkinstrument, eene kleine luit,
mandolin.
MANDRADORE, de alranuwortel, tooverwortel,
giftplant van het geslacht der bella donna.

MANI.

slaapappel •; tooverwortel.
MAN.HusE, cen lijn, groen geaderd hout, nit
Madagascar, tot ingelegd werk verbruikt
wordende.
MANDSCHUREN, oorspronkelijk yolk Azie, omstreeks de rivier Amour wonende.
MANTUCATIE, het eten; wijders, het werkelijk
nuttigen van het ligchaam en bloed van
Christus, in het heilig avondmaal, volgens
begrippen der Roomsche kerk.
MAN:!:GE, fr., rijdbaan, rijdschool, rijdkunst •
iedere afrigting van Bier of mensch •; ook
listig gedrag, kuren.
MANHu, mina,
een gewigt en eene munt der
Hebreers, waarvan men een heilig, konink10 en gemeen had.
MAN3N, manes, lat. en fr., (fabelk.) beschermgoden der afgescheidene zielen, Welker besc hermgeesten zij in het levee geweest waren.
Armgeloofde dat de genien der goeden
weldadige Laren, en de genien der boozen
Lemuren of Larven, dat is schrikspoken
-werden, die op aarde rond dwaalden en den
menschen schade toebragten. Beiden bragt
men offers toe, opdat zij de zielen weldra
A rust mogten brengen. Dikwijis heetten
oak de afgescheidene zielen zelve manen.
Op de graven zettede men: D. M. S. Dis
mxnibus sacrum, aan degoddelijke manen
geheiligd.
MA Nh:ROS, eengezang der Egyptenaren, ter eere
van Manerotes, den zoon hunnes eersten
tic flings.
MA een arabisch gewigt, van tweederlei
soart. Het eene bedraagt 16 het andere 20
ortcen.
MANGALIS, een diamantgewigt in Oostindie van
omtrent5 grein.
MANGANESIUM Manganium, Mangan, bruinsteen, metaal.
MANG AR, turksche koperen munt, waarvan er
24 een as er doen.
MANGE, een krijgstuig der oude Duitschers,
waarvan zij zich, 'or de uitvinding van het
buskruid bedienden, om steenen te wet en.
MAAGELIN, een diamantgewigt in Oostindie 6
of 7grein zwaar.
MAGONEN, de slavenhandelaars der Grieken en
Romeinen, die ook hunne slaven muzijk
lieten maken, om met hen wat te verdienen,
tot zij hen verkochten.
MANGONIE, de kunst om de geneesmiddelen te
vervalschen.
MANGOUR, eene egyptische munt, gewoonlijk
Forte genoemd.
MANIA, on deze benaming vereerden de,
Romeinen eigenlijk Proserpina, de beheerscheres der manes of schimmen.
MANIABEL, maniable, fr., handelbaar wat zich
gevoegelijk met de hand laat regeren of
behandelen • ook buigzaam, zacht •; gezeggelijk. Maniantie, handeling, b. v. manianMA NIMAGORA,
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tie van penningen. Manientent, het bevoelen,

betasten, de behandeling • ook de beweging
van de ledematen des ligchaams •; de bezorging, beheering van zaken of elders. Manieren, behandelen, betasten •; bezorgen, beheeren; gemanMerd, gemanierd, gekunsteld,
opgesmukt, opgesierd •; in de schilderkunst,
naar eenen bijzonderen smaak der kunstenaars behandeld, dien hi' zich heeft aangewend, en die in alle zijne werken doorstraalt,
ook daar, waar dezelve nietpast.
MANIACUS, krankzinnig, maanzuchtig, razend,
dol.
MA.NICHEÉRS, lat., manichaei, aanhangers van
denperzischen wijsgeer Manes. Zij stelden
tweegrondwezens, een goed (het licht), en
een kwaad (de duisternis), en zochten deze
hunnegrondstellingen met de christelijke
godsdienst te vereenigen. Schertsender
wijze leiden sommigen het van manes af,
engeven onstuimigen schuldeischers den
naam van manichejrs.
MANICORDIE-DRAAD, zeer dun koper- of ijzerdraad, voor klavieren en andere muzijkinstrumenten.
MANICORDION, eene soort van klavier, hetzelfde
als Clavicord.
MANIE, fr., onzinnigheid, woede, razernij •
overijling van drift, overmatige gramschap;
onzinnige buitensporigheid, hevige neiging.
MANIEMENT, manieren, zie op maniable.
MANIER
,
wijs van handelen zoo wel in zeden
alsgebaren. In de beeldende kunsten, de
bijzondere wijs van werken, die aan elken
kunstenaar eigen is ; in de schoone wetenschappen, de schrijfwijs of stijl. Manieren,
(muz.) versieringen, als trillers, voorslagen,
slepers. Manierist, een schilder, die door
zijne manier verleid, te veel van de ware
natuur afwijkt. .711anierlijk, wellevend, zedig.
MANIFEST, bekendmaking; openbare plegtige
oorlogsverklaring. Manifestatie, bekendrnaking, openbaring. Maniresteren, bekend maken, openbaren, verkondigen.
MANILLE, de tweede matador of troef in het
lomherspel. .111-anilien, koperen of metalen
armbanden der afrikaansche volkeren.
MANIOK, een amerikaansche heester, uit welks
wortels smakelijk • brood of koeken, Cassava
genoemd, bereid wordt. Zie madagascarsch
brood.

behandeling, bearbeiding, bewerking, wijs om jets te doen, als: het zilver
uit de mijnen te hales •; scheikundige hewerking van een metaal; bestrijking van een
ligchaam met de hand, ten einde heilzame
veranderingen in hetzelve le weeg te bengen. Nanipuleren, behandelen, bewerken,
bestrijken, betasten. Manipulus, lat., eene
handvol (kruiden, bladen, enz.).
MANIPUS, een afgod der Tartaren, met 3 hoofden, die alspyramiden boven elkander staan.

MANIPULATIE,

MANU.

MANNELIJKE PLANETEN, bij

de astrologen, Saturnus, Jupiter, Mars en de Zon, die door hen
ook de warmsteplaneten gen oemd worden.
MANNEQUIN, een draagkorf, marktkorf, mand ;•
een ledeman of leéman, zijnde eene hooters
pop met beweegbare ledematen, tot gebruik,
van schilders, om de kleeding,
enz. daarnaar
of te beelden • eenmensch, die geen bepaald karakter heeft, en met wren men doen
kan wat menwil.
MANOEUVRE, fr., beweging, handeling, hijzonder
van krijgsvolk. Manceuvreren, bewegingen
verrigten, bijzonder met krijgsvolk of schepen.
MANOMETER, manoscopium, lat., digtheidsmeter,
een werktuig om de verdunning en uitzetting der lucht te.meten.
_MANQUEMENT, ntanco, ital., gebrek, mangel,
misslag. Manqueren, ontbreken, te kort komen mangelen, missen •; eenen misslag begaan •; bij kooplieden, ophouden te betalen.
MANSARDE, fr., een dakvertrek, vliering. Nansardisch dak, een gebroken dak, dat in het
midden eene helling heeft en boven niet
zeer spits toeloopt.
MANSURATS, een gewigt te Suratte en Gamoen
van 40 seers.
MANTECA, eene vette stof, welke in Zuid-Amerika uit het vleesch en de mergbeenen der
wilde ossen engeiten gebraden, en in plaats
van olie en botergebruikt wordt.
MANTELETS, blinden, planken schuttingen oprollengeplaatst, waarachter de belegeraars
werken, zonder door de bete eenen gezien
te worden,
MANTELGREEP, bij de Joden eene soort van de
hoogste verzekering, als zij, in plaats van
eenen handslag of eed, de een aan den anderen de slip van zijnen mantel in de hand
geeft, met welke plegtigheid contracten over
vele duizendengesloten en stipt nagekomen
worden.
MANTIA, waarzeggerij, bijzonder die uit de
vlugt der vogelen. Mantis, de waarzegger,
waarzegster.
MANTICA, wetenschap of kunst, welke de regels
bevat om te vermoeden of tegissen, gissingskunst; ook de kunst, om uit de vlugt
der vogelen voorzeggingen te doen.
MANTISSA, toegift, toevoegsel; in de rekenkunst,
de wijzer of aanwijzer van eenen logarithmus, dat is van degeheelen, welke in dat
getal voorkomen.
MANTUM, een opperkleed of mantel, Welke te
Rome door de Patriciersgedragen mogt
worden.
MANTURNA, eenegodin der om in
aangeroe en wordende, om de 'on et
vrouwen te no en hunne manners getrouw
te blijven.
MANUAAL, manuel, fr., een handboek,dagregister •; het klavier in de or gels , in tegenstel
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ling van het pedaal. Manuaalchirurgie, de MARA:ODE, zie tnarode.
MARAUGIA, het fonkelen, flikkeren van deoogen;
leer van de chirurgische handgrepen.
ouk vlekken in de oogen.
MANUALIS FIDES, een handslag in plaats van eed.
MARAVEDI, spaansche koperen munt, omtrent
MAR ARMA.TA., gewapenderhand.
1 /2 cent waard.
aan de registerMANURRIUBI, de knop of tee aan
MARCHANDEREN, handelen •; afdingen, knibbelen.
tie ken der orgels.
Marchandise, koopwaar.
MANUDUCTIE, handleiding, aanwijzing, aanMARCHESE, ital., marquis, fr., markies.
:1(nering.
NAMFACTUREN, werkplaatsen, alwaar zekere MARCHESVAN, de 2de maand in den Joodschen
kalender.
waren met de hand vervaardigd worden, ter
anderscheiding van fabrOk •; ook de stoffen, MARCHETTEN, marketten, tafels en platte stukken van witgebleekte was.
Welke door handenarbeid vervaardigd worden. Manufacturier, tnanufacturist, een MARCHETTI, eerie italiaansche rekenmunt, waarvan 124 een ducato di hanco uitmaken.
handwerker • ook de eigenaar eener maimMARCIONITEN, aanhangerseener sekte uit de 2de
factuur.
eeuw, naar hunnen stichter Marcion uit
MAriunissu, afstand van het regt, dat men op
Sinope in Paphlagonie, aldus genoeind, en
remand heeft. Manumitteren, afstand doen
als voornaamste stelling een goed en kwaad
van een regt op iemand, b. v. van een' vader
grondwezen aannemende. In dit punt kwaop zijn' zoon, of een' heer op zijn' staaf.
men zij met de Marciten, aanhangers eerier
MANU PROPRIA, met eigene hand.
sekte nit de 11 de eeuw overeen.
MANUSCRIPT, een handschrift.
hand, een MARCUSPLAATS, de grootste en fraaiste plasts of
MANUS MORTUA of MORTALIS, de duo
plein in Venetie.
voormalig regt, waarbij een' overleden lijfeigene, die niets nagelaten had, de regterhand MAREAGE, het matrozengeld, hand geld der zeelieden voor eene gansche rein.
afgeliduwen en aan den hcer overgeleverd
MAREcuAusst, politieruiter, gendarme. Marewerd.
chauss6, politieruiterij, hetzelfde als genMAPPE, fr., een tafellaken; lederen omslag Poor
darmerie.
schriften en boeken. Mappemotule, Agemeene wereldkaart. Mapperen, laudkaarten MAREKANSTEIN, de parelsteen, een rookgraauwe,
eenigzins doorschijnende kostbare kittelteekenen, een oord in de kaart brengen.,
steer) , bijzonder bij de uitstrooming der
MAQUILLEUR, eene vischschuit voor de makreelMarebauka in het Ochotskische meet gevonvangst.
den wordende.
MARABOUT, eene soort van mohammedaansche
MARFORIO, groote steenen beeld te Rome, waar
priesters, in Guinea.
somtijds paskwillen aangeplakt worden.
MAR AN ATHA, chald., eene bedreiging, ofxerwensching, bij de Joden : verbannen„ ver- MARGARETHE-GROSCH, eene befaamde, zweedsche
zilveren munt van koningin Marpretha, in
vloekt ! eigenl. de Heer komt, (namelijk ten
het jaar 1400 geslagen.
gerigte).
MARANsrs, marasmus, eene koorts, welke Ling- MARGARITAE, in de grieksche kerk, de stukjes
der gewijde hostie, welke men tot gebruik
zamerhand gehcel uitteert.
der zieken in den gewijden wijn bewaart.,
MARASMUS, fr., marasme, uitdrooging, uittering.
Illarasmus senilis, bet afnemen der krachten, MARGINALIEN, marginalia, lat., kantteekeningen.
Nargineren, aan den rand teekenen, kantteeverval bij bejaarde menschen.
keningen maken. Margo, de rand van een
MARATIST, een voorstander van de grondstelboek. In margine, ad marginem, op den
lingen van Johan Paul Marat. Deze man was
rand.
een der barbaarschte omwentelingsgezinden
in Frankrijk, door wiens toedoen, het NA.RGODES, een blaauwachtig grijze steen, .die
zoo hard is, dat hi' spath en zeolith snijdt,
menschenbloed door Frankrijk stroomde,
maar op het staal een vuur geeft.
en die zich eenmaal niet schaamde, tot
herstelling der rust, de onthoofding van MARGOS, krankzinnig, dom, opgeblazen domkop, hi` namelijk, die den uiterlijken schijn
driemaal honderd duizend menschen te ver.

zonder innerlijke gehalte heeft.
'anger). Op 17 Julij 1793, doorstak de moedige Charlotte Corday hem in het bad, om MARGRIETE, de grootste soort van glasparels,
Naar vaderland van zulk een monster te be-gewoonlijk donkerblaauw met witte of gele
strepen.
vrijden. Zijn gebcente werd echter nog in
het Pantheon bijgezet, doch, nadat de rede MA.RIA.GE, huwelijk, echtverbintenis : mariage
de conscience, heimelijke echt, bij welke -de
hare heerschappij in Frankrijk be on te
gewone plegtigheden niet in aclit genothen
herkrijgen, werd het in 1793 daar weder
worden.
uitgeworpen.
NARATTEN, een der heerschende volkstammen MARNA, eene oude veldgodin der Latijnen, die
in een bosch bij Minturnae aan de rivier
in Hindostan, wier opperhoofd Reischwal
Liris vereerd werd.
genoemd wordt.
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MARIENONT, koninklijk

lustslot bij Warschouw.
ter hunner sekte benoemd. In de 7 de eeuw
bain-llarie, fr., in de scheikunde
ontstaan, vereenigden zij zich in 1182 met
een vat met water waaronder vuurgemaakt
de Katholieke kerk.
worth, om een ander, daarin geplaatst, vat, MAROQUIN, fr., een inwoner van Morokko
maar niet aan de zijden of bodem van het
soort van leder, waarin boeken gebonden
eerste rakende, heet te maken en het vocht
worden ;• ook een dom, onnoozel mensch,
sulletje.
daarin te destilleren.
MARIEN-GROSSCHEN, eene zilveren munt, Welke MAROTTE, eene gril, een stokpaard; eigenlijk de
omtrent 1 /2 stuiver geldt.
gekkenstok, waarmede de hofnarren, met den
zotskap, eertijds toegerust waren.
MARIES, eertijds een feest der Venetianen, 300
jaren lang op den 2 Februarij gevierd, tot MARQUE, fr., mark, merle, merkteeken. Lettre
de marque, zie op lettre. Marqueren, et eaandenken aan een voordeel op de Istriers,
kenen, opteekenen. Marque?) een opteekedie de stad overrompelden, behaald.
MARINE, het zeewezen, de zeemagt van eenen
naar, knecht of oppasser bij een biljart.
staat, en alles wat daartoe behoort. Hari- MARQUETEREN, inleggen, met vlekken voorzien,
niers, zeesoldaten.
spikkelen. Marqueterie, ingelegd werk.
' MARINEREN, inzouten, 'n ken als groenten, MARQUIS, fr., markies. Marquise, fr., markiewilde zwijnskoppen, enz.
zin ; ook een linnen zonnescherm, bijzonder
MARINE-TROZPET, trompetviool, een zeer eenvoor ramen.
voudig oud muzijkinstrument, waarvan de MARRANE, een spaansche scheldnaam, eigenlijk
straatvirtuosen zich oudtijds bedienden.
een afstammeling van Joden of MohammeMARJOLET, eene verachtelijke uitdrukking, om
danen beteekenende.
eenen neuswijzen 'on en mensch, die bij MARRONS, fr., de grootste en bestesoort van kasjuffers den verliefde speelt Le beteekenen.
tanjes. Ook groote haarlokken, die de vrouMARIONETTEN, poppen, waarmede men komedie
wen, voorheen, met een' band over de Doren
zamengebonden, le en te dragen.Marronespeelt, en die gemeenlijk door Braden beworen, het haar in grootelokken leggen.
gen worden.
MARIOTTISCHE WET, eenegrondstelling in de MARS, fabelk., de krijsgod •; een der dwaalsterren ; in de scheikunde het ijzer. .Martiaal,
natuurkunde volgens Welke de digtheid der
krijgshaftig • martiaalwater , ijzerachtig
lucht zich verhoudt als hetgewigt, dat zij
water.
draagt.
MARISCAE , vi' wormers aambeijen knoopen. MARSCH, fr. marche, de tot gang,
an reis van
MARITAAL, fr., marital, lat., maritalis, het een
soldaten, te voet en te paard. Marscheren,
marcheren, gaan, reizen, opbreken..Marschtot eenen echtgenoot en deszelfs ' re ten beroute, een voorgeschrevene weg, om langs
hoort. Naritale magt, maritalis potestas,
lat., de mat van den man over de vrouw.
te reizen ; de weg, welken eene armee in het
MARIVAUDAGE , fr., een ellendig blijspel, in den
marcheren neemt.
MARSIGLIANA, ital., tnarsillane, fr., een venesmaak van Marivaux.
MARK, deren van een land of district, het
tiaansch vaartuig, hetwelk in de golf van
district zeif.
Venetien, en meestal in den handel op de
MARKIES, zie marquis.
kusten, gebruikt wordt.
MARLIE, marbj, een netvormige stijfgeweven MARSYAS, fabelk., een zoon van Olympus, was
zoo vermetel , om zich met Apollo in de
stof.
MARMELADE, een dik sap, dat uit allerlei vruchmuzijk te willen meters die hem deswege
levend liet villen.
tengekookt, en als confituren gebruikt wordt.
MARMITE, fr., een ijzeren of koperen pot, om in MARSZEILEN, heeten de zeilen, die zich aan de
ste p en bevinden, en waarvan er twee zijn,
te koken • ook een veldketel. Marmiton, een
als het groote marszeil aan de route step
koksjongen, keukenjongen.
van den grooten mast, en het voormarszeil
MARMOREREN, op de wijze als marmer beschilaan de voorsteng.
deren.
MARMOT, marrnotte , fr., ht
e mormeldier, eene MARTABANEN, eerie zekere soort van bakken,
welke te Martaban in Pegu vervaardigd, en
bergrot, op de hoogste bergen van Azia en
in geheel Oostindie zeer geschat worden.
Europa, bijzonder in Savoijen.
MkRNES, eene soort van kleine turksche sche- MARTELAA.R, een geloofsgetuige, bloedgetuige,
die, met vergieting van zijn bloed, de waarpen, die weinige of in het geheel eene
heid van de christelijke godsdienst beveskanonnen hebben.
tigd heeft. Marteldood, martyrium, lat., de
MARODE, fr., maraude, strooppartij, plundering.
flood voor het geloof. Martelkarner, eene
Maroderen, fr., marauder, op marode, op
kamer, waarin, ter plaatse waar de marteplunderen, op stroopen, uitgaan. Marodeur,
ling nog in gebruik was, de door de inquisistrooper, plunderaar, rondzwerver.
tie vervolgden gefolterd werden. MartyroloMARONITEN , oostersche Christenen, bijzonder,
gium, geschiedenis der martelaren.
in Syrie, naar den monnik Maro, den stickMARIEN-BAD,
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te doen schuimen en den bek frisch te houden.
re tern in de wedspelen der
MARTINGALE, fr., springriem der paarden. MarOuden.
tingaleur, in het pharaospel, iemand die MASTIGOPHOREN, zekere personen, bij de kampzijnen inzet telkens verdubbelt.
spelen der Ouden, die het yolk uit den we
jaagden, en hen, die de kampwetten overMARTINISTEN, eengezelschap in Frankrijk, hettrader', met roeden en zweepen tuchtigden.
welk zich beijverde , om de leer en de
schriften van den bekendengeestenziener MASTILLI, Mastelli, eerie maat your natte waren
Swedenburg alom te verspreiden.
te Terrara.
IllAscunNum (genus, lat.), het mannelijke ge- MASTITIS, ontsteking der vrouwelijke borsten.
slacht (in de spraakkunst).
IVIAsTrx, eeriegomhars.
MASTODES, mastoides, masto:ideus, tepelvormig,
MASKEN, op het einde der lo de eeuw, eerie
soort van lyrische tooneelspelen met muzijk
spalkspier.
in En eland welke daarna in operas veran- MASTURBATIE, de zelfbevlekking.
MASTZIDEIV, indiaansche afgodstempels.
derden.
MAsu, bij de Turken degene, die met beschimMASKER, fr. masque, een momaangezigt, dat er
ping van zijn ambt ontzet is geworden.
als eengezigt uitziet •; vermomde persoon •;
sluijer, deksel, waarmede men jets verber- MASULIPATAN, zeer fijn indiaansch katoen.
gen wil ; huichelarij, valsche schij n, voor- MASURE, masurisch, eerie dansmelodie der
vermommin
edsel,
bedrog. Maskerade,
Polen, in 5/4 maat. Ook oud vervallen gew
n
g,
bouw.
danspartij van vermomde personen. Maskeren, masqueren, vermommen, verbergen. MASZLASCH, eeriesoort van voortreffelijken wijn
in Hongarije.
MASOLEN, grenssoldaten, in Croatie.
MAT, in het schaakspel overwonnen.
MOSORA, aanmerkingen der Rabbijnen over den
tekst des bijbels, die het aantal der daarin MAT, dof, ongepolijst •; een mat geslepen glas ;
mat verguld.
bevatte boeken, kapittels, verzen en woorden,
aantoonen, alsmede hoe dikwijls elk woord, MATAEOLOGIE, nuttelooze rede. Mataeonomatolog,
ic drooge bovennatuurkunde der oude
en in welke beteekenis, voorkomt,
waardoor
men voorkomen wil, dat er eeriig woord van
scholastiken,
welke in ijde
le names bestow!.
Mataeotechnie, nuttelooze kunst.
de wet verlorenga. Masoretisch, wat tot
zulk eerie verklaring behoort •; op zulk eene, MATAFION, zeev., beslaglijnen, seiringen, zeker
zoo even aangetoonde wijze. Mazoreten,
touwwerk op schepen.
MATAMORE, onderaardsche gevangenis; ook een
oudjoodsche kunstregters.
praler, snoever, die van niets, dan van zijne
MASSA, masse; fr., klomp, hoop •; de schup in
in het biljarts'pel •; grootte, inhoud van een
groote daden spreekt.
ligchaam; het gansche vermogen, de gan- IVIATAssny , fr., eerie soort van grappigen dans ;
sche nalatenschap, eerie SOM.
ook danser zelf. Matassinaden, de grappige
MASSACRE, nedersabeling, nederhouwing, Hoedgebaren en kuren van eenen matassin.
bad. fflassacreren, nedersabelen, vermoor- MATER, lat., moeder. Bij de Chymisten het,
zilver. Naternitas, moederschap. Naterfaden.
milias, huismoeder. Mater dura, eene huid
MASSAGETEN
,
bij de Ouden de onbekende
aziatische volken, oost- en zuidwaarts van
onder de hersenpan. Mater tennis of pia,
de Kaspische zee tot aan Perzie.
eerie andere huid, die oumiddellijk de herMASSEMA, massesis, het kaauwen. Iffasseter, de
seven bedekt.
kaauwspier. Illassetericus, wat tot het kaau- MATERIA, materie, de stof, waaruit iets gemaakt
wen behoort.
wordt • aanleiding, gelegenheid ; inhoud •
MASSIA, eengewigt op het eiland Sumatra van
grortd, oogmerk, oorzaak van iets • ook de
4 coupons. 3 Massias, maken 1 maijon.
etter, of het slijmachtig uitwerpsel eerier
MASSICOT, masticot, gebrand loodwit, dat eene
wonde. Materialien, bouwstoffen, bestandrneer of min gele verve geeft. Geheel rood
deelen • de stof. illaterialismus, de leer dat
gebrand, heet het Sandix.
alles stoffelijk is. (b. V. de zielen,enz.) Materialist, een aanhanger dezer leer. NateriaMASSIEF, uit looter muurwerk bestaande • van
metalen, zuiver, digt, gedrongen, vast.
Welt, lichainelijkheid. Materialiter, stoffelijk,
MASSORETEN, zie masoreten.
naar de stof, in tegenstelling van forrnaliter,
MASSOYSCHORS, eene dunne meestal gladle boomnaar den vorm. Materia medics, de geneesschors, op Nieuw-Guinea, met eenen aankunde,
leer der geneesmiddelen. Materieel.
genamen geur en zoeten, kaneelachtigen
ligchamelijk; digt, dik, p rof •; onverstandig.
smaak.
MA.THENA, eerie gelling uit de leer der grootheMASTICATIE, het kaauwen. Masticatorium, een
den.
kaauwmiddel, in degeneeskunde.
MATHESIS, lat., mathematique, fr., de wiskunde,
MASTIGADOUR, eerie soort van paardentuig, met
leer dergrootheden. Mathematisch, wiskogels en ringen, dienende, om het paard
kunstig, zeker, onomstootelijk.
MARTIAAL, krijgsachtig,

tig water.

MASTIGONOMEN,

MATU.

— 267 —

MECH.

de wetenschap der uit- MATZ, do ov aard- of steensoort ;• nietswaarmeting van onligchamelijke zaken, als: van
die erts.
de waarheid, deugd, ondeugd, enz.
MAUND, een handelgewigt te Goa van omstreeks
MATHURINER, een ordegeestelijke, welke voor
15 pond.
de loskooping der Christenen, door de one- MAUNE, een gewigt in Indie van omtrent 23
loovigen gevangen gemaakt, zorgen moet.
nederl. ponden.
MATIGHEIDS ORDE, zekere ridderorde in 1517 MAURITE, maurizi, eene vitrioolaarde, op het
wider den Adel in Stiermark Kaernthen en
eiland Cyprus, voor het zwarten van het
de Krain opgerigt, met het oogmerk om de
Marokijn.
dronkenschap en het vloeken te weren.
MAURITIUS-ORDE, eene ridderorde in Savookien,
MATRELLE, eeneglazen wrijfschaal, met eenen
in 1434 door hertog Amadeus VII gesticht.
glazen looper, tot het met water wrijven van MAUSOLEUM, een prachtig en kunstig praalgraf;•
het fine smeltglas voor email.
het praalbed, dat, bij voorname lijkplegtigMATRICARII, in Rome driepersonen, aan wie
heden, in de kerk worth opgerigt.
het brandblusschen opgedragen was.
MAUSSADE, laf, smakeloos.
MATRICE, lat., matrix, matrijs, vorm, model, MAVILOITEN, mavelewiten, eene der talrijkste en
waarin de lettersgegoten worden •; hoofdaanzienlijksteorden der turksche derwisch,
stem el in de munt, de legger of slaper (van
of monniken. Eene hunner voornaamsie
maten engewigten).
ordewetten is, zich zoo lang in eenen kring
MATRICIDA, moedermoorder. Matricidium ,
rond te draaijen, tot zij nedervallen en in
moedermoord. Natrimonialien, echtzaken.
eene soort van verrukking geraken •; en dieMatrimoniaal- of huwelijks- linie, eene linie
gene, welke zich het langste omdraaijen kan,
in de hand onder denpink, waaruit de
wordt voor den heiligste gehouden.
handkijkers voorgeven, wat van het huwelijk MAYORS, bijnaam van Mars. Havortisch, krijgste kunnen voorzeggen.
haftig, oorlogzuchtig, uitgelaten, breidelloos.
MATRIMONIUM, lat., de echtestaat, het huwelijksMAXINE, grondstelling, re el der wijsheid,
leven. Ook de moederlijke erfenis.
MATRISEREN, naar de moeder aarden.
leerspreuk, gevoelen, meening. Maximum,
MATRIX, de baarmoeder.
lat., het hoogste, de hoogste graad, diet'
MATRONALIEN, een feest, door de romeinsche
eerie zaak bereiken kan •; de hoogste prijs
van eene zaak.
vrouwen den 1 Maart ter eere van Marsgevim', tot aandenken aan het bevredigen der MA yo, eene portugesche koornmaat.
Romeinen en Sabijnen door de sabijnsche MAYON, eene zilveren munt in Siam, omtrerit
vrouwen.
3 stuiv. waard •; ook een gewigt, ter zwaarte
dezer munt.
MATRONE, eene aanzienlijke getrouwde, of getrouwdgeweest zijnde vrouw, van rijpen MAYOR, in En eland wat de burgemeester
eener stall , of de schout van een dorp, bij
ouderdom.
MATTEREN, bij de goudsmeden mat, ongepolijst
ons is, de maire.
verwerken, ongepolijst laten •; zilver wit MAYOR-DOMO-MAY0a, de groothofmeester in
Spanje.
koken.
MATTO, ital., de balers waarin de zijde uit Ita- MAYSUREN, vrij indiaansch yolk in Guyana.
MAzEN, mazzen, ongezuurde paaschkoeken der
lie komt.
Joden.
MATULA, een waschvat der romeinsche vrouMA ZETTE, pr., een oude knol, slecht paard.
wen.
MATURA, eenegodin bij de Romeinen, aan MAZIRI, de god , welken de bewoners van Mowelke zij het rijpen der raven toeschreven.
nomotapa als den schepper van het heel
vereeren.
Maturatie, maturatio, lat., het rib worden,
de rijping ; bij de chemisten de veredeling MAzzE, een getal van 50 stuks bij de Turken.
der metalen. Matureren, rijp worden, rijp ME, zekere muzijknoot. Zie Solmisatie.
MEA. GRATIA, mijnentwege. .ffea memoria, mijns
maken, bevorderen. Maturiteit, rijpheid.
rijpmakende geneesmiddelen (your
wetens.
MATURA1NTIA,
ME CASTOR, bij Castor! eerie bezwering, waarzweren).
MATURNA, eene godin, welke de romeinsche
van de romeinsche vrouwen zich bedienden;•
vrouwen offerden, wanneer zij vreesden,
de manners daarentegen, zwoeren bij Hercules: me Hercule !^ of me Hercle !
dat hare mannen haar wilden verlaten.
MATUTINE, bij Roomschgezinden, de vroeg- MECRABEROTH, de titel van een hebreeuwsch
metten.
lexicon, hetwelk in een handschrift, dat het
MATUTINI, noemen de sterrekundigen, de laednigst overgeblevene zijn zou, in de biblioneten, welke bij den opgang der zon zich
theek te Weenen gevonden wordt.
boven dengezigteinder bevinden.
MECHANEUS, een hijnaam van Jupiter, welke

MATHESIS INTENSORtM,

MATUTINITS,

bijnaam van Janus, wien het opzigt

over den dag toegeschreven werd.

bevorderaar van aanslagen beteekent •; Minerva en Venus heetten deswege ook Meelia-
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orndat zij gehouden we dell listige MEDIAAN, grooter dan gewoonlijk, mediaanoctaaf, grout octaaf • mediaan-papier ; meaanslagen te bevorderen.
diaan-ader, groote bloedader aan het geMLCHAN4CA, de werktuigkunde, bewegingswricht van den elleboog.
kunde. Nechanicus, werktuigkundige, instrumentmaker. Nechanisch, kunstig, werk- MEDIAAT, middellijk, met behulp van een antuigkundig , kunstmatig , werktuigelijk
der. Mediatie, bemiddeling. Nediateur,
middelaar, bemiddelaar • eene soort van
zonder toedoen van het verstand. Nechaniskaartspel tusschen vier personen, wanneer
mus, het werktuigelijke, de inwendige
men eenen heer koopt, of benoemt. Nedieren,
inrigting van een werktuig. .Nechanographideelen,
halveren.
cum, schrijfwerktuig.
MEDIANTE, ital., de terts van eenen grondtoon
MECHANOLOGIE, de leer der werktuigen.
in de muzijk. Mediante inventario, lat., onMECHANOPOEUS, mechanurgus, een machinemader (beneficie van) inventaris, b. v, eene
ker4 instrumentmaker, werktuigmaker.
nalatenschap aanvaarden.
MECHANT, fr. hatelijk, boosaardig. Mêchancete,
MEDIARUM, de latijnsche naam der ide tetraboosheid, boosaardigheid.
chord in hetgrieksche toonstelsel. Zie
MECHKEME, bij de Turken de regtkamers huntetrachord. Mediarum extents bij de
ner Cadis of Mollahs.
Romeinen de 3de snaar van den tetrachord
MECHULE, joodsch, bedorven.
Meson ; onze kleine g.
MECOMPTE, fr., dwaling, misslag, gebrek • rnisMEDIASTUTICUS, de hoogste overheidspersoon
rekening,
foot in het rekenen.
der Cam avers,
klEcomET, de steenverharding, welke het aanzien van kleine eijeren heeft, die in den MEDICAMENT, geneesmiddel, artsenij. Nedicina,
lat., degeneeskunde, artsenijkunde. Medisteen ingemengd en verhard zijn.
cineren, geneesmiddelen gebruiken. MediifEcomum, opium. Meconologie, beschrijving
cus, een geneesheer, doctor. Nedicasier,
van den opium.
een slechtgeneesheer.
MECONNAISSANCE, fr., ondankbaarheid, onerkentelijkheid •; een geringe graad van ondank- MEDreAmENTAsms,hij,die een slecht of schadelijk
geneesmiddel voorschrijft.
baarheid.
MEDWASTER, een kwakzalver.
MECONTENT, fr., ontevreden, onvergenoegd.
MEDICISCHE VENUS, Venus de NOdicis, een der
MECZIDEN, de tempels der Perzianen, waarbij
grootste meesterstukken van de beeldhouwtevens de scholengevonden worden.
kunst der oudheid, en tevens de -schoonste
Mtamit,E, fr., medailje, gedenkpenning. NA•
afbeelding van Venus, naar den bezitter De
dailleur, plaatstempel- en signetsnijder.
Mèdicis, groothertog van Florence, benoemd.
ledaillist kenner, liefhebber van medailjes.
Nêdaillon, eerie medailje van ongewone MEDIcuivrem, een wiskundig instrument, bestaande in een beweegbaar liniaal met
grootte • ook een krans, meestal eirond en
diopters.
verguld, om portretten, naamcijfers, enz. in
MEDIETEIT, middelbaarheid.
teplaatsen en aan den hals te dragen.
MEDIMNOS, eene korenmaat te Achaje en Cyprus.
MEDDRESCE, de hoogescholen der Turken, waarjongelingen tot regtsgeleerden of geestelijken MEDIN, eene turksche munt van omtrent 1 lit
cent.
opgeleid warden.
MEDIO, in het midden.
MEDEA, de vrouw van Jazon, wien zij, voorheen,
ter erlanging van het gulden vlies behulp- MEDIOCRE, fr., mediocriter, lat., middelmatig.
Nediocriteit, middelmatigheid.
zaam geweest was. De oudheid maakt haar
tot eerie geweldige tooveres, die hare kunst MEDIOXIMEN (Nedioxumi dii), luchtgodheden,
aan welke de Ouden hunneplaats tusschen
dan tengoede, dan ten kwade aanwendde.
hemel en aarde aanwezen.
Na tien jaren met haren man geleefd te
hebben,
wilde deze haar verstooten, en zich MEDISANCE, fr., kwaadspreking, lastering, achterklap. Nedisant, kwaadsprekend, lastemet Glauce, dochter van koning Creon, verrend. Mediseren kwaadspreken, lasteren,
binden, hetwelk Medea echter op eene
achterklappen.
verschrikkelijke wijze, door moord en brand,
verhinderd zou hebben ; terwij1 zij daarna, MEDIscus TROMPET een rieten muzijkinstrutnent
der oude Grieken, van eenen diepen toon.
op eenen met draken bespannen wagen,
MEDITATIE, meditatio, lat., overdenking, nadoor de lucht naar Athene vlugtte.
denking, bespiegeling. Neditatief, overdenMEDEA, mesea, mesa, de geslachtsdeelen
kend, nadenkend, bespiegelend. Nediteren,
bijzonder der vrouwelijke; voorgewende
overdenken, bepeinzen, bespiegelingen maaphrodisiaca, bijzonder zoogenoemde liefdeken.
dranken.
MEDITRINA, degodin der gezondheid, als herMEDESIMO TEMPO, muz., in vorige beweging.
MEDIA
,
de latijn
sche naam der 4de snaar van
stelster van dezelve. lie Hygea.
den tetrachord Meson, of de middelste snaar MEDIUM, lat., middel • het middelste, de midvan het grieksche klankstelsel, onze kleine a.
delweg.
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MEW.

Ahura, de hoogste overheidspersoon bij de MELANCHOLISCHE TEEKENEN, bij de sterrekijkers
de stier, maagd en steenbok.
Osciers.
MELANIS, bijnaam van Venus, dewijl de haar
MEDOKSTEEN, grootelijks naar den diamant
gewijde werken gewoonlijk in het duister
zweemende steen, uit de omstreken van
(zwart) geschieden.
Medoc in Frankrijk.
MELANGE, fr., mengsel, vermenging. Melee,
MEDULLA, merg. Medulla spinalis, ruggemerg.
hoop, troep, volksmenigte, het handgemeen
MEDUS, zoon van Egeus en Medea, op eene
zijn. Meleren, onder elkander mengen.
bijzondere wijze door zijne moeder van den
MELANOPHOREN, depriester van Isis, naar hunne
doodgered.
zwarte kleeding.
MEDUSA, eene van de drie Gorgonen • een hoofd
met slangenharen. Nedusahoord, soort van MELANORRHIZON, zwart nieskruid.
zeesterren, naakte wormen met vijf stralen. MELANOSIS, het zwartworden (der ingewantlen).
MELANTERIA, Melarderion metaal-,.ijzer-; koperMEERSCHUIM, een lichte met zandgemengde
zwart, enz.
oker. Eenepotaarde nit Anatolie, waaruit
pijpenkoppen vervaardigd worden, en welke MELASICTERUS, de zwartzucht.
men voorheen verkeerdelijk voor een uit zee MELATROPHIA, vermagering der ledematen.
MELCHITEN, oostersche Christenen , in humie
ontstaan schuim hield.
leergrootendeels met de Grieken overeenMEFIANCE, fr., mistrouwen. Vfiant, mistroustemmende.
wend.
MELCHOM, ammonitische afgod, volgens sonsMEGALOCOELIA, de dikke Barmen • een groot en
mien
de Moloch.
g
dik onderlijf. Megalocoelus, dikbuik.
Megalanthropogenesie, de kunst van groote Mint, sonde,onderzoekstokje, om bij voorbeeld,
den uterus, het binnenste van de blaas, enz.
menschen of mannen voort te brengen.
te onderzoeken.
Megalographie, een gedeelte der schilderkunst, dat zich met verhevene voorwerpen MELEKET, KENET, e ene rietentrompet, in Egypte
en Abyssinie tot krijgsmuzijk gebruikt-woronledig houdt, zoo als veldslagen, enz.
dende.
Megalographe, een kunstenaar, die verhevene zaken schildert. Megalographiseh, wat MELIAE, eene soort van nimfen, dochters van
Uranus en de Aarde.
daartoe behoort. Megalophonia, eene voile,
zeer sterke stem. Negalophomus, hij, die MELiems, honiggezwel ; een knobbel, welke
met eene honigsoortige stof aangevuld is.
zulk eene stem heeft. Negalosphlanchnus,
hij, die groote ingewanden (tong, lever, enz.) MILICERTES, zeegod, zoon van Athanias en Ina.
heeft. Negameter, werktuig om ,,groote din- MEL1GLOSSUS honigmond, bijnaam door de
Oudenaan sommige uitstekende redenatrs
gen te meten, zoo als groote hemelafstanden
gegeven.
en de sterkstegraden der electriciteit,
MELIORATIE, verbetering. Melioreren, verbeMEGARA, eene van de drie furien of wraakgoteren.
dinnen • kwaadaardig, duivelsch vrouwsperMELIsmA.,versieringen van het gezang, door
soon.
verdeeling en verkleining van toonen. NeilsMIGARDE, fr., onachtzaambeid. Par megarde,
matisch, op zoodanige wijze versierd.
uit onachtzaamheid.
MELISSUIKER, eene soort van root suikerbrood ;
MEGARISCHE SEKTE Of SCHOOL, een tak der socraanders enkel melis.
tische school, naar derzelver zetel, de stall
Megara, benoemd, en door hare zucht tot MErassErr, nimfen, welke de zielen der overledenen(volgens de Ouden) alie verrnaak aanhaarkloven befaamd.
doen. Ookpriesteressen van Ceres.
MEGASCOPIUM, lat., een werktuig, om zeer
MELISSUS, koning van Kreta en vader der nim•
groote voorwerpen te meten.
fen Amalthea en Melisse. Ook zeker wijsMEHKEME KIATIBI, bij de Turken, die referendageer uit de Eleatische school, ten 'are 444.
rissen of ook de regters zelven.
MELITOPOLITANERS, de sekte der Duchoporzy,
MEHMENDER-EASCHI, de ceremoniemeester aan
naar den melitopolischen kreits bij Taurie.
hetperzische hof., die de vreemde gezanten
MELLINE, breede, van goad en zilver gewevene
binnen leidt.
kanten, terversiering der vrouwenkleederen.
MELIERIJ, in sommige streken een district •; ook
EL ONA
, godin der Romeinen : aan wie men
ML
eenepachthoeve.
de bereiding van den honig toeschreef.
Muo, een portugeesch gewigt, van omtrent
MELODICA, eerie zekere soort van orgelwerk,
7 /8 nederl. pond.
door Stein in Augsburg uitgevonden. Melodic,
MELAENA, zwarte loop.
de eenvoudige verbinding van onderscheiMELAMPYGOS, een sterk, veelvermogend man.
dene toonen, in zoo ver zij den grond van
MELANAGOGA, middelen, die eenen zwarten
eene volkomene overeenstemming uitmaken;
stoelgang veroorzaken.
welluidendheid • gezang. Melodieux , fr.,
MELA.NCHOLIE, zwaarmoedigheid , zwartgalligmelodieus, zangerig, welluidend, aangenaam .
held. Melancholisch, zwartgallig, zwaarmoe•
Melodion, een door Dielz, te Emmerik, uitdig, treurig.
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evonden muzijkinstrument , hetwelk de
g
toonen door wrijvingen van staalveren voortbrengt. Melodrama, elk zangspel, bijzonder
zoodanig, waarin de woorden door de muzijk
begeleid, somtijds bloot opgezegd en niet
gezongen worden. Met betrekking tot het
aantal der voordragende personen, zijn monodrama, duodrama soorten daarvan. Melomanie, eene hartstogtelijke neiging tot de
muzijk.
MELON, de appel ; ronde vrouwelijke borst. Het
appel- of meloenoog, zeker ooggebrek. Melonerie, meloenkweekerij.
MELopoE1A., melopee, de compositie of vervaardi in eener melodie. Nelopoelis, de vervaardiger er van.
MELOS, hetgezang, zangpoezij.
MELOTHESIA, Zie Melopoda.
MELOTIS, melotris, eene kleine Rine sonde, een
oorlepeltje.
MELPOMENE, eene der negen zanggodinnen, uitvindsterder zangkunst en van het treurspel.
MEMAR-BASCHI, in Turkije de opperbouwdirecteur, re ter zonder appel, in alle geschillen.
degebouwen betreffende.
MEMBRANE, een vliesje • parkement. Nembraneux, vliezig, uit vliezen bestaande •parkeinentachtig.

MENN.

een nieuw ontdekt, onedel, mag netisch metaal, van eerie zwarte kleur ,
en in korreltjes als buskruid gevonden wordende.
MENADE, eene bacchantin.
MENAEUM, cen boek, naar de maandengerangschikt, waarin de korte levensbeschrijvingen
en feestvieringen van de heiligen der grieksche kerk,
gevonden worden.
MENAGE, menage, fr. huishouding ; spaarzaamheld • verschooning. Menagement, verschooning , verontschuldiging. Mena ere , eene
verstandige huishoudster. Menageren, besparen, verschoonen. .Menagerie, fr., een hoenderhol,
diergaarde van allerhande vreemde
en zeldzame dieren. .Mena
een verstandig huishouder. Menageux, huishoudelijk
spaarzaam, onkostbaar.
MENALIPPE, koningin der Amazonen, door Hercules overwonnen.
MENANDER, de beroemdste dergrieksche bliispeldichters.
MENDACIUM, lat., eene leugen , onwaarheid
waardoor iemand schade wordt toegebragt,
in onderscheiding van falsiloquium, eene
onwaarheid, waardoor niemand benadeeld
wordt.
MENDICANT, fr., mendiant , een bedelmonnik.
MENBRUM, lid.
MENELAJA, een feest, hetwelk de Lacedemoniers
MEMBRURE, eene oude houtmaat in Frankrijk,
ter eere van hunnen koning Menelaus, in
vier voet fang. breed en hoog,
eenen hemgewijden tempel, vierden.
MEMCEDA, memecda
eene arabische maat voor MENELAUS, broeder van Agamemnon en echt,
natte waren, omtrent 2 kan groot.
genoot van Helena, om wier wil de troMEMENTO, gedenk ; memento moril gedenk to
jaansche oorlog ontstond.
sterven (of aan den dood)! een memento mori, MENESTRELS, zie Minstrels.
een tafereel, dat een doodshoofd voorstelt. MENEXIS-BEY, de bevelhebber dergaljoten en
MEMNON, de opgaande zon, een god der Egypkleinere oorlogschepen der Turken.
tenaren en Grieken, wiens beeld in E a to MENGEL, eene maat voor natte waren.
bij het opgaan der zon, geluid van zich gaf. MENGUFAT, een beambte in Turkije, onder wien
MEMORABEL, gedenkwaardig. Nemorabilien ,
verscheidene belastingen staan.
gedenkwaardigheden. Memorandum , een MENIANE, bouwk., galerij.
gedenkboek, gedenkstuk. Memoriaca, hand- MENIN, de speelgenoot van eenen prins.
bock , aanteekenboek van een' koopman. MENINGEUS
tot een hersenvlies behoorende.
,
Meningion, een dun fijn vliesje. Meningitis,
Memorie, memoire, fr., memoria, lat., het
geheugen, het aandenken, de herinnering •
hersenvliesontsteking. Meningophylax, eenerlei met decussorium. Meningorrhoda,
cengedenkschrift. Pro memoria, tot aanhet uitvloeijen van bloed boven of tusschen
denken,
ter herinnering. Memoriseren , uit
het hoofd leeren ;gedenken, in het geheugen
de hersenvliezen. Meninx, een hersenvlies •
houden. "'rewriter, lat., uit bet hoofd geook huid, vliesje in het algemeen.
MENINGOPHYLAX, gr., de hersenbeschermer, een
leerd, vaardig.
MEMORALIEN, °rider de oude romeinsche keiwerktuig der wondheelers, waardoor, bij de
zers, personen,die al het merkwaardige,
schedelboring , de hersenpan beschermd
bijzonder krijgsvoorvallen, opschrijven moeswordt.
ten.
MENIPPISCHE SATYREN, spotschriften, in 1594
MEMORIEN, kleine kerken, op zulke plaatsen
teen de hoofden der Ligue in Frankrijk
gebouwd, alwaar zich reliquien bevinden.
gemaakt en beroemd naar den griekschen
MEMPRIET, een oniks, welke in Arabicgevonwijsgeer Menippus, die om zijne satyrische
den wordt.
werken beroemd was.
MENA, eenegodin der Rorneinen, van welke
MENISCUS, ecn glas, dat aan den eenen kantbol,
ziRgeloofden, dat zij de maandelijksche zuien aan den anderen kant holgeslepen is.
MENNONITEN , naam der doopsgezinden (naar
vering bevorderde.
MENAcE, fr., bedreiging./hrenaceren, bedreigen.
Mentio Simons).
MENACHA.NIET,
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ital., zwak • meno forte, minder sterk,
mono piano, minder zacht.

MENO,

MERO.

eene krampachtige en onwillekeurige stijfheid van het mannelijk lid.
MENUET, een dans en toonstuk in 3 /4 mast en
van la p tame beweging.
MENZUK-MUKATASI , de ontvanger van zekere
inkomsten in Turkij,
e welke 445 beurzen
bedragen, en odder de Zaims en Timarioten verdeeldworden.
MEPIHTIS, stank van zwavel ; van daar mephitische lucht, stinkende lucht, stiklucht, eene
voor menschen en dieren schadelijke lucht,
die in lang geslotene kelders, enz. ontstaat.
MEPRIS, fr. verachting. Me r'
verachtelijk , verachtingwaardig. Meprisant,
i
verachtend.
MEFRISE, fr., eenverzien, misslag, eene vergissing, dwaling.
MERCANTIEL, mercatorisch, mercantesco, ital.,
wat den koophandel betreft.
MERCENAIRE , fr. , huurling , loondienaar ; ook
winzuchtig.
MERCERIE, kramerijen, kramersontvangst. ffilercerot, een geringe dorpskramer.
MERCI, ik dank u.
MERCURIALE, berisping. Mercuriales, marktlijn,
list van den prijs van het koorn,
• Mercuenz.

MEINTULAGRA,

MENOLOGIUM, almanak der Heiligen.
NIENORRIIAGIA, moederbloedvloeijing (echter buiten de verlossing en het kraambed). Menorrhoea, te lang aanhoudende en te dikwijls
wederkeerende menstruatie. Menoschesis,
ophouding der maandstonden. Menostatia,
menostasis,
het staanblijv
en der menstruatie.
Menoxenia, onregelmatige menstruatie •; van
hier, de vreemdsoortig,
e ongewone toestand,
ook menoxenosis.
MENSA GRATUITA, lat., eene vrije tafel. Mensa
episcopalis, die inkomsten van een stift
welke tot tafelgelden van den bisschop bestemd zijn.
MENSCH-BEZOAR, menschsteen, de steen, welke
in het menschelijke ligchaam op verscheidene
plaatsen, als in de nieren, blaas, enz. groeit.
MENSE MEDIO, in het midden der maand, den
14den der maand.
MENSIS, lat., de maand. Menses (mulierum), de
maandelijksche zuivering,de maandstonden.
Menses papales, de maanden januarij, maart,
mei, julij, september, november, in welke
depaus de daarin opengevallene plaatsen te
rialia, kwikzilvermiddelen. Mercurialisch,
vet- even heeft. Menstrutren, de maandelijksche zuivering hebben, de maandstonden
kwikzilver bevattende, kwikzilverachtig.
Mercurificering, die scheikundige bewerking,
hebben. Menstruum, de maandelijksche zuivering der vrouwen ; ook in de scheikunde
waardoor het kwikzilver uit de metalen
gedreven wordt. Mercurius, kwikzilver;• eene
een krachtig en geestrijk vocht, waardoor
metalen opgelost worden.
dwaalster • degod der kooplieden en dieven,
bij de Grieken en Romeinen •; fig., een kopMENSOLA, de kraagsteen, een sieraad aan den
muur, om busten, figuren, enz. op te zetten.
pelaar, onderhandelaar bij eerie slechte zaak.
Mensoia, de slotsteen van een gewelf of boog. 1VIERGEL , eene vette , breekbare , vruchtbare
MENSONGES-OFFICIEUX, hulp- of noodleugens,
aardsoort, welke uit klei- en kalkaarde bestaat,
gens om bestwil (zoogenaamd).
gewoonlijk van grijze, dikwijls echter ook van
Witte ofgele kleur.
MENSTRUUM, een oplossingsap, of scheidingsap,
MERIDIAAN, de middagscirkel, die cirkel welke,
het af- of uitgemetene.
,
MENSURATUM
ingedaehten, van het noorden naar het zuiMENSULA., lat., een meettafeltje, bij het landden door de poles getrokken wordt, en in
meten ingebruik.
-welken zich des middags de zon bevindt.
MENSURA, lationensuur, afmeting, indeeling; de
Meridionaal, zuidelijk.
mast in de muz.; zekere stelling in het schen,
men. Mensurabel, meetbaar. Mensurabititeit, MERINO, een spaansche regter.
meetbaarheid. Mensureren, de orgelpijpen, MERINOS, eene soort vans
paansche schapen,
door afsnijden, enz. den waren tool] geven.
welke eene bijzonder fijne en schoone wol
MENTAAL, innerlijk, inwendig, wat in het bingeven, die ter vervaardiging van het zoozeer
geliefde merinos gebruikt wordt.
nenste van een menschplaats heeft, en niet
door woorden uitgedrukt wordt •; reservatio MERITEN, mêrites, fr., verdiensten. .Meriteren,
verdienen, waardig zijn.
mentalis, lat., het een men zich, in gedachIVIER1TEN-ORDE, orde van verdiensten (ordre pour
ten, voorbehoudt.
le merite), eene pruissische orde, door Fr
MENTAGRA, eene t)ort van vlechten, beginnende
aan de kin en zich over hetgelaat, de Borst
derik II in 1740gesticht, om militaire diensten te beloonen.
en handen verbreidende.
MERLIN, naar de volksprookjes, een beroemd
MENTIE, mentio, lat., mention, fr., melding,
vermelding • honorable mentie , mention
toovenaar, de zoon van eenen Sylphe.
honorable, fr., eervolle vermelding. Menti- MERLON, dat stuk van de borstwering eenen
herinneren, vermelden.
onneren, aantoonen,
vesting, hetwelk, van buiten smal en van
MENTOR, een der vertrouwdste vrienden van
binnen breed, tusschen 2 schietgaten in
g
elegen is.
Ulysses, bij wiens zoon Telemachus hi' de
plaats van hofmeester bekleecide. Vail daar MERODALINEUM, een bad, waarin een of meet- ledeleidsman, raadgever, leermeester.
mates gedoopt en gebaad worden' ledenbad.
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MEROCELE
,
dijbreuk.
MERO JURE, naar

de maatstaf van het reg,t met

META.

hi" de oude Joden. Van daar Messiaansch,
wat den Messias betreft, b. v. het Messiaansche njk, het rijk van den Messias. Messiade,

voile re t•
dochter van Atlas en Pleyone, werd
een beroemdgedicht van Klopstock, op den
Messias.
met hare zusters, onder den naam van PlejaMESSIDOR, volgens den nieuwen franschen almaden, aan den hemelgeplaatst.
nak, de oogstmaand, van 22 Junij tot 22
MEROPIA, gedeeltelijke verduistering van het
Julij.
gezigt.
MEssms, oogstgodinnen, waarvan elke hare
Aims, dij, been, heup, heupbeen.
soort van koorn had.
MERVEILLE, fr., een wonder, wonderwerk. A
tnerveille, verwonderlijk, zeer voortreffelijk, MESTIESEN, kinderen van zwarte en blanke ouders, van Europeanen en Mulatten voortgewonder schoon. Merveilleux, wonderbaar,
sproten.
bewonderenswaardig.
MESTO, mestoso, ital., treurig.
liefkozen.
MERVEN, joodsch,
MESURAGE, fr., meetloon. Mesures, maatregelen.
MESALLIANCE, fr., ongelijke huwelijksverbindtenis. Mesallieren, een ongelijk huwelijk aan- MEsusA, eenegedenkspreuk, welke de Joden,
gaan, buiten zijnen stand in het huwelijk
met eenige bijbelsche woorden, aan hunne
deurposten plaatsten.
treden.
META, kegelvormig ligchaam, van onderen
MEsAvENTuRE, fr., ongeluk, ramp.
rood en breed, maar van boven afgeknot.
MESCAL, een perzisch gewigt, omtrent 1/5 van
METABASIS, de overgang, redekunstige figuur,
een lood.
bestaande in het bekendmaken, dat men van
mesquiten •; zoo heeten de Turken
MESCHUITEN
,
en Perzianeu hunne kerken en scholen.
een onderwerp afstapt en tot een ander
overgaat.
MEsE, per mese, voor eerie maand.
METABOLE, elke verandering eener zaak. Ook
MESENTERIUM, lat., het darmscheel • de dunne
den verbindt.
n
de verplaatsing der letters van een woord.
huid , welke de kleine ingewa
METABOLISM'S
,
redek. , figu
u r, welke daarin
MESHORES, joodsch, een dienaar, bediende.
bestaat, dat men dezelfde zaak verhaalt,
MESINTELLIGENCE , fr., misverstand.
maar zich daarbij van andere woorden en
MESOGASTRICUS, wat zich midden op den buik,
uitdrukkingen bedient •; ook verandering van
de maag, enz. bevindt. — Mesogastrium, de
tijd, lucht, ziekten.
plaats midden op den bulk.
METACHRONISMUS, misslag in de tijdrekening,
MESOGLOSSUS, wat midden in, aan of onder de
als men eeriegeschiedenis in eenen anderen
tong is.
tijd plaats, dan zij wezenlijk gebeurd is.
MESO.IDES, noemden de Grieken de middelste
toonen huns toonstelsels, in den dithyram- METACARPIUM, metacarpus, de middelhand,
voorhand.
birchen Stiii.
METACHORESIS, de over an van eene plaats tot
MESOLABIUM, mesolabum, een werktuig, door
Eratosthenes uitgevonden, am twee of meer
eerie andere,plaatsverandering, ruimte.
meetkunstig middelevenredigen tusschen METACHRONISMUS, eene dwaling in de tijdrekeDing, wanneer eene gebeurtenis vroeger
twee gegevene lijnen te vinden.
geplaatst wordt dan zij voorgevallen is.
MESOLOGA.RITHMUS, de logarithmus der tan enMETACISMUS, wordtgenoemd, wanneer op een
ten.
woord, dat met een m eindig,t een ander
MESON, de 2de tetrachord van hetgroot en
nveranderlijk toonstelsel der Grieken.
volgt, dat met een klinkletter begint, als boo
nuns aurum.
MESONYCTICAM, een lied, dat in de grieksche
METADOREN, zekere lieden in Spanje, die er een
kerk te middernachtgezongen wordt.
handwerk van maken, om, bij de aankomst
MESOLANO, ital., meseline, eerie stof, voor de
helft, bestaande uit wol en linnen, van het
der amerikaansche vloten, de tollen te ontduiken en eenen sluikhandel te drijven.
italiaansche mezo, half, en Ian°, wol.
METAGOGIE, redek., figuur, als de woorden in
MESQUIN, arm, behoeftig, karig ; klein, wanneer
men lets roots willende voortbrengen, in
veranderde naamvallen herhaald worden.
het kleine vervalt. ilesquinerie, armzalig- METAGRAMMA, overzetting van" een geschrift •;
afschrift.
held.
METAIRIE, de meijerij, boerderij.
MESS DI VOCE, ital., (muz.), het langzaam toeneMETAKRITIEK, een, even als metaphysica, gemen der stem.
MESSALIANERS, biddenden, eene sekte dweepers
vormd woord, waarmede Herder zijn werk
der 4de eeuw, in Mesopotamie, wier hoofdbetitelde, waarin hi' de zoogenaamde kritizaak bidden was, zonder te werken.
sche of Kantsche redeleer beoordeelde.
METALEPSIS, redek., figuur, waarbij de oorMESSALINA, de gemalin van den romeinschen
keizer Claudius, welke we ens hare wulpschzaak voor het uitwerkselgesteld wordt, b.
held berucht werd.
v. hi' heeft geleefd, voor : hi' is gestorven •;
ook als men het achterdeel vooraanplaatst.
MESSIAS, een gezalfde, de naam des verlossers
MEROPE,

META.
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verandering, bijzonder METASYNCRISIS, het uitwerksel, dat, door een
uitwendig middel, inwendig voortgebragt
van den vorm.
wordt.
METALLISEREN, kunstige metalen voortbrengen.
METATHESIS, letterverzetting,
METALLOGRAPHIE, beschrijving der metalen.
METALLOIDUM
metallois , een metaalachtig METATIONIS, of inetatoruni jus, het regt van
ligchaam.
inkwartiering, volgens hetwelk onderdanen
METALLURGIE, de wetenschap, welke leert de
verpligt zijn de soldaten van den vorst te
huisvesten.
ertsen der metalen en halfmetalen op te
zoeken, of te scheiden en in heete of halve METATRON, noemen de Cabalisten eenen engel,
wien zij de heerschappijver
o de Cherubim
metalen te veranderen. Mètallurge, metallurgist, iemand, die de metallurgic verstaat.
en ischim geven.
Netallurgisch, tot de metallurgic behoo- METECAL, meticallo, eerie gouden munt in Fez
rende.
en Marocco, bijna zooveel als een dukaat
waardig.
METAMORPHISTEN, eene sekte der 16de eeuw,
welke leerde, dat Christus, b.ij zijne hemel- METEMPSYCHOSIS, zielsverhuizing, leer van Pythagoras, dat de ziel, na den dood, uit het
vaart,
niets menschelijks
zich behouden
n aa ,
eene ligchaam in het andere overgaat. Memaar eengeheel goddelijk wezen aangenotempsychosist, een aanhanger van die leer.
men had.
METEMPTOSIS, het uitlaten van een' schrikkeldag
METAMORPHOSIS, gr., herschepping, gedaanteverwisseling. Metamorphoses, de herschepin 134 jaren, opdat de nieuwe maan niet
eenen dag te laat kome.
pingen, een bekend gedicht van Ovidius.
Metamorphoseren, herscheppen, van ge- METENS, bijzondere soort van sluitredenen,
waarmede men iemand in verwarring zoekt
daante verwisselen, veranderen, inkleeden.
te brengen.
METAMORPHOPSIE, een gebrek aan het gezigt,
waarbij de uiterlijke voorwerpen zich, in METEOREN, luchtverhevelingen, luchtverschijnsels. Meteorologie, verhevelingskunde, leer
hunne waregedaante of grootte, veranderd
,
van al de veranderingen
welke in den
voordoen.
dam kris voorvallen, van wind, lucht, reMETANGISMONITEN, eerie sekte der 14 1e eeuw,
gen,eriz. Neteorologisch,het weer betreffende.
die leerde, dat de Zoon in den Vader was,
MLTEORISMUS, hetplotseling opzwellen van het
even als een klein vat in een groot.
onderlijf ;• een gevaarlijk teeken in heete
METAPHER, meta horn redek., de overdragt •
koortsen.
verhloemde uitdrukking, b. v. de koningen
zijn de herders der volken. Metaphorisch, METEOROGRAPHII, werktuigen, OM de veranderingen der lucht te doen kennen, zelfs, bij
overdragtig, overdragtelijk, verbloemd.
afwezendheid des waarnemers.
METAPHRASE, overzetting, overdraging. Metaphraseren, overzetten. Metaphrast, overzet- IVIETEOROSCOOP, het astrolabium.
ter, omschrijver. Netaphrastisch, overdra- METHODS, de leerwijs, orde in het voordragen
van leer en regelen. .Methodiek, methodisch,
gend, overzettend.
ordelijk, regelmatig. Methodisten, in EngeMETAPHYSICA, de bovennatuurkunde, eene weland, eene soort van Pietisten,,die in 1730
tenschap, die over het wezen en de algemeene
zich bijeenvoegden, en, naar de door hen geeigenschappen der din en in het algemeen,
bruikte uitdrukking methode van het ware
en ook van God, de wereld en de ziel handelt.
Christendom, spotswijze aldus benoemd werNetaphysisch, de bovennatuurkunde betrefden. Methodologie, de voordragtsleer, de
fende, bovenzinnelijk.
aanwijzing tot dedoelmatigevoordragt eerier
METAPLASMUS, de verandering van een woord
wetenschap.
door weglating van eene letter of lettergreep.
MÉTIER, fr., handwerk, hantering, bedrijf,
METAPOEIA., de vereeniging der goddelijke en
beroep.
(verhoogde) menschelijke natuur in Christus.
METONOMASIE, de naamsverandering, als men
IVIETAPOGESIS, metaschematismus, eerie redezich een' anderen naamgeeft, door overkunstige figuur, welke in de verplaatsing
zetting in eene anderetaal, b. v. Faber, voor
van woorden en spreekwijzen bestaat •; de
smid, Montanus, voor van den berg, enz.
keering eener ziekte.
METONYMIA, redek., overnaming •; naamsverMETAPTOSIS, verandering van eeneziektein eene
wisseling, als men de oorzaak voor de werandere, b. v. wanneer de derdendaagsche
king, de werking voor de oorzaak neemt, b. v.
koorts eene vierdaagsche won't.
de Grieken, voor Griekenland • grijze haren,
METASTASIS, overdraging, het schuiven van eerie
voor ouderdom • hnji is een liefhebber van de
schuld op een' anderen; het wijken eerier
flesch, voor van den wijn, lien er in is.
ziekte van zekere plaats naar eene andere;
Metonymisch, eerie naamswisseling bevatook de eigenlijke aanvang eerier verandetende, woordenwisselend.
ring, of hervorming.
METOPE, de ruimte tusschen de Brie kolommen
METASTROPHE, de afwending der gedachten van
der dorische ordc.
eerie zaak.

METALLAGE, metallaxis,
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metoposcopie, of metostopie, fr., MEXIANERS, Celliten, eene geestelijke orde in
waarzeggerij uit de gelaatstrekken, bijzonder
Duitschland, die den reel van Augustinus
uit die van het voorhoofd.
volgt, en zich onledig houdt met het begraMETRAGyRTEN, eene soort van bedelmonniken
ven van dooden, en het oppassen van krankvan Cybele.
zinnigen en pestzieken.
METRE, degrondeenheid der lengtemaat in het
MEZETTA, eene maat voor natte waren in Italie.
metriek stelsel, eene nederlandsche el, of
Voor olie maken64, voor wijn enz. 80 een
het 10, l i000000 gedeelte van den meridiaan
barite.
deraarde. Metriek, wat tot het nieuwe fran- MEZZA, het vrouwelijk van mezzo, half, als :
sche stelsel van maters engewigten behoort.
mezza voce, met halve of gedoofde stem,
Metrisch, naar eene zekere voetmaat, uit
dat is, met halve sterkte van toon. 11/1ezza
korte en lane voeten bestaande, juist afgemanica (bij de applicatuur op de viool, enz.),
meten. Metrica, deel der nude muzijk, die
met de hand op de halve hoogte van den
op lane en korte lettergrepen betrekking
hats.
had. Metrolog,
ie maatkunde • leer van het MEZZANINE, ital., een door twee verdiepingen
metrum, of verzenmaken. .Netromanie, de
doorgaand deel van een gehouw, b. v. eene
rijmzucht,
de zucht om verzen te maken.
zaal, die de hoogte van twee verdiepingen
iffetrometer, de niaat- of taktmeter, een
heeft.
werktuig,
, om
doorde
middel
maat
van de MEZZO FORTE PIANO, ital. (muz.), jets sterks en
schommelingen eens stingers, juist en gelijkzachts • a mezza voce, met eenedoffe stem.
matig te be ales.
Mezzo soprano, de hooge alt, of diepe disene
maat der Ouden voor natte wae ene
cant. Mezzo termino, een middelweg. Mezzo
ren, welk omtrent 90 pond olie en 100 pond
tinto, mezzatinte, halfschacluw, middelkleuwater of wijn bevatten kon.
ren, bij schilders •; zwarte kunst, plaatsnijMETRICOL, een klein gewigt te Goa, 11, van een
ders.
lood bedragende. Metricoli, omtrent 1 aas, MI, de derde to on in den klankladder, de E.
MIA°, verblijf der geesten, he ten de tempels
aldaar.
der Sinezen.
METRIE, datgedeelte der dichtkunst, hetwelk
en de voeten en MIASMA, die tenuiterste fijne stof, welke de
van de maat der lettergrep,
verssoorten handelt. Zie Metrica.
voortplanting der aanstekende ziekten toe eMETROCOMIE, een marktvlek, hetwelk andere in
schreven wordt, de aanstekingsstof.
geestelijke zaken onder zijn regtsgebied heeft. MicATIE, de heave it omloop van het bloed in
,
hoofdstad, aartsbisdom, aartsstift.
METROPOLIS
het menschelijk ligchaam.
Metropoliet, metropolitaan, aartsbisschop. MICHIELETTA, eenevenitiaansche noodmunt van
Metropolitaansch, aartsbisschoppelijk. Meleder, welke de Doge Do in. Michiel, ten
METOPOSKOPIE,

tropolitaankerk, hoofdkerk.

lat., tle maat, afmeting der verzen,
versmaat.
METTE, lat., matutina, morgengezang, in de
roomschkatholijke kerk; vroegmetten, vroegtijdige, nachtelijke godsdienstviering.
METUSIE, degemeenschap en vereeniging, of
ook de mededeeling van het eene wezen aan
het andere. Volkomen en wezenlijke verandering of vernietiging eener zaak.
METwoRsT, zulke worst, die van met, het zuivere, van het vet afgescheidene, vleesch, gemaakt is.
METYCHIUM, een geregtshof te Athene, naar deszelfs bouwmeester Met thus aldus genoemd,
waarin zaken van middelbaar helang gehandeld worden.
MEUBELEN, lat., mobilia, roerende goederen •
huisraad. Neubleren, inrigten, toerusten,
met huisraad voorzien.
MEUM ET TUUM, het mijn en di'
ofhet eigenof
belang.
MEuTE, een hoop honden van 50 60 stuks, op
deparforce 'a t,
MEYDAN, de koopmansbeurs, Ispahan.
een turksch feest, bij het vieren van
dengeboortedag van Mohammed.
METRUM,

'are 1124. in de belegerde stad Tyrus, uit

paardentoomen liet snijden.
MICROCOSMUS, de kleine wereld, of de mensch.
MICROELECTOMETER, een door Volta uitgevonden
werktuig, om de zwakste graden der electriciteit te doen bewerken. .11licrographie,
heschrijving van zulke voorwerpen, die men
alleen door middel van vergrootglazen kan
ontdekken. 3lieroloog, een kleinigheidskramer. Micrologie, de kleinigheidsgeest, zorgvuldigheid in geringe dingen ; eene kleinigheid, eerie zaak zonder waarde, eene slechte
rede, zonder schoonheidof vernuft. Micrologisch, kleingeestig, wat in het kleine valt.
.Micrologiseren, zich over kleinigheden bekommeren, zich daarmede onledig !louden.
Micrometrie, kunst, om kleine afstanden aan
den hemel, met behulp van
^ micromeeenen
ter, te meten. .Microphthalmus, die kleine
oogen heeft..fficropsychie,
in
held
Microptera, insecten, wier vleugels korter,
dan het halve achterlijf zijn. Microscoop,
microscope, fr., microscopiwin, lat., een
vergrootglas. Nicroscopisch, dat door een

vergrootglas kan gezien worden.
MICROMEGA, een

hoekmeter,
welke (even als een
q
uadrant een vierde en een sextant een zesdc
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deel van 4 re to hoeken) 1 /24 van 4 regte hoetusschende spleet geraakte, en door de wolken bedraagt.
ven verscheurd ward.
MICROPHOON, hetgeen de stem of den klank alMILITRAIN, eeneportugesche gouden munt van
tijd vermindert.
omtrent 7gulden waarde.
MIDAS, naam van een' koning, welke, wegens MIMALONEIV, mimaloiden, naam der bacchan
eerie onverstandige oordeelvelling, door
ten.
Apollo met ezelsooren begiftigd werd.
MIMARS, turksche ingenieurs.
MIGNARDEREN, vertroetelen, rte der ; ook
MIM-BASC111, bevelhebber over 100 man, bij de
aan taal en stijl te zeer peuzelen. Mignardise,
perzische ruiterij.
fr., aardigheid, fijnheid, teederheid, bijzon- MIMEN, potsenmakers van beiderlei kunne, bij
der van degelaatstrekken •; de gekunsteldde Romeinen slecht ter faam staande.
held in manieren, spraak en stijl.
MIMESIS, redek., figuur, waarbij men de woorMIGNATURE, zie miniatuur.
den van een' ander op eenen spottenden toon
MIGNON, troetelkind, lieveling. Mignoteren,
herhaalt.
vertroetelen, liefkozen. Mignotise, vertroete- MIMETULIETEN, zekere or van turksche monling, liefkozing, vleijerij. Mignonetten, eene
niken, wier voornaarnste bezigheid is, Gods
soort van fijne, deels gestikte, deels genaaide
lof in arabische verzen tebezingen.
boordsels vangaren, enz.
MIMIAMBEN, onkuische Jamben der romeinsche
MIGRAINE, schele hoofdpijn ongewone sterke
otsenmakers.
P
hoofdpijn aan de eene zijde des hoofds.
MIMIEK, de gebarenleer, kunst der gebaren.
MIGRATIE, verhuizing, volksverhuizing. MigreMimisch, wat tot daze kunst. behoort •; tooren, zich ergens met de wood vestigen, zijne
neelachtig. nabootsing der rede
woonplaats veranderen.
of dergebaren van eenen persoon.
MILIAIRE
,
beter kilometer. Zie dit woord.
MINACCIO,
dreigend.
MILITA, militia, de maan, als eene godheid der
MINALTOUN, rekenmunt in Perzie, Ii abassi beoude Perzen.
dragende.
MILITAIR, krijgsman, soldaat ; ook wat tot den
MINARET, de toren van eene turksche moskee,
krijgsstand, den oorlog betrekking heeft.
die vangeringen omvang, en boven met
Militari manu, gewapender hand . Niliteren,
eenen krans, in den vorm eenergalerij,
strijden, oorlogen, twisten. Millie, de landvoorzien is, van welke men tot het bijwonen
soldaten.
van degodsdienst roe t.
MILLAR in Spanje 1000 Puzas.
MINAUDEREN, allerhande zottegebaren, iemand
MILLE, 'duizend. Millenarius, een tijdverloop
ten gevalle, maken • zich opsieren, opschikvan 10 eeuwen, of van 1000 jaren.
ken. Ninauderie, opschikking, opsiering.
eengetal van 1000 millioen.
MINE, fr., gelaatstrek, houding.
M/LLENARISTEN, zij, die alzoo aan het duizendMINE, fr., mijn, onderaardsche gang. Mineren,
jarig rijk gelooven, dat Christus, vOör den
ondermijnen, mijnen graven. Mineur, een
'on ste p dag, weder op aarde verschijnen,
mijngraver.
en dezelve duizend jaren lang zigtbaar be- MINE, eenegeldsorn bij de oude Grieken, van
heerschen zal.
100 drachmen.
MILLERAY. millerees, eene spaansche gouden
MINE, eengewigt in Alexandrie, Cairo en Syrie.
munt, omtrent 9gulden waardig. De millerEene korenmaat in Frankrijk en Italie.
ces, is ook eene rekenmunt, thans omtrent MINERAL, erts, metaalaarde • metaal, met
2gulden 10 stuivers doende.
vreemde stollen vermengd.
MILLERODE, oude fransche vochtmaat, omtrent
MINERALIEN, bergstoffen, aardachtige metalen.
80 kangroot.
Mineralogie, wetenschap, leer van de mine-.
MILLIADE, een tijd van duizend jaren.
ralien. Mineraloog, ertskundige. MineraliMILLIASSA, 1000 milliards, eene ontelbare hoesatie, zamenstelling der metalen. Mineraveel heid
lisch, mineraal, de eigenschappen van een
MILL1GRAMME, het i h000 deel van eene gramme
mineraal bezittende, tot de mineralien behoorende: minerale wateren. Minerographie,
of van een nederlandsch wigtje, dus 1 /100 van
de beschrijving der mineralien.
een' nederlandschen korrel, gewigt.
MILLIMETRE, het i 000
MINERVA, (fabelk.) bij de Romeinen, gelijk
deel van eene metre.
h
MILLIOEN, eengetaI van Lien maal honderd
Pallas, bij de Grieken, godin der wijsheid,
duizend. Millionair een zeer rijk persoon,
der krijgskunde en veler andere kunsten.
die millioenen bezit.
Invita Minerva,
te gen den wil van,
Minerva
MILLION D' OR, 5 millioen livres.
b. v. lets ondernemen, dat is, zonder daarMiumns, eene soort van oostindische katoen.
toe de vereischte kundigheid te hebben.
Minerval, in eenige (de latijnsche) scholen
Mao, Milon de Crotone, eon sterke kampvechhet honorarium hetwelk den onderwijzer
ter, die eenen stieropzijne schouderen droeg
en met eenen vuistslag doodle ,
doch eenen
gegeven wordt. Minervalen, feesten ter eere
boom willende splijten, met beide hander
van Minerva.
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miniature, fr., schilderij in het
Mein • en miniature, in het klein geschil-

MINIATUUR,

derd.
eerie noot, die eenenhalven toonhoudt;
halve maatstoonen. Die, welke maar 114 maat
houdt, heet semiminima.
MINIMEN, minimi, eene soort van ordesgeestelijken, met een donkerbruin kleed, die uit
ootmoed nog minder, dan de andere broeders, de Franciskanen, willen zijn. Minimum, het kleinste deel van een ding • de
geringste prijs eerier zaak.
MINISTER, een staatsdienaar, die onmiddellijk met den vorst arbeidt. Ninisterie, ministerium, lat., de regering, staatsraad •; ook
degemeenzamenlijke predikanten eener
plaats. Ministerieel, wat den persoon of de
werkzaamheden van eenen minister betreft.
Ministerialismus, de verkleefdheid, verknochtheid aan het ministerie ; de vooringenomenheid met de maatregels der Ministers.
Ministeriaalpartij, in Engeland, de aanhangers van den Koning en deszelfs ministers,
in tegenoverstelling van de oppositiepartij,
welke hetgevoelen en de maatregelen van
het hof en de ministers tegenspreekt, om
hen niet te tnagtig te laten worden.
MINISTRANTEN, zij, die den priester bij de mis
te dienst staan. Ook de domheeren van een
stift, die de Epistels en het Evangelic lezen.
Ministreren, zulk werk verrigten.
IIIINNE, (oudduitsch), liefde, vriendschap. Minnezanger, naam van oude dichters of zaners wier gedichten of liederen alleen de
g
min of liefde ten onderwerp hadden. De liederen der meesterzangers, daarentegen waren ruw, en hadden niets van de schoonheden
der eersten.
MINOR, of propositio minor, de tweede stelling
eener sluitrede.
MINORAAT, een regt van erfopvolging, naar
hetwelk, onder vele bloedverwanten in de
zijdelingsche linie, altijd de jongste opvolgt,
in tegenstelling alzoo van majoraat.
MINORE, mineur, in de muzijk, aanwijzing, dat
na eeneperiode, die in den grondtoon sluit,
de modulatie zonder eenen bijzonderen
over an uit eerie harde in eene zachte toonsoort valt, en dat alzoo eene volkomeneperiodegemaakt wordt.
MINORITEN, fratres minores, eene bijzondere
Franciskanerorde, door Franciscus van Assisigesticht,
Mums, fabelk., een van de drie regters in de
hel.
M promunus, een verdichtgedrocht, half mensch,
en half stier.
MINSTRELS, eng., mènátrier, fr., rond trekkende
zangers en harpspelers in de middeleeuwen;;
in Duitschland droegen zij den naam van
MINIMA,

Fiedler.

MISC.

minder, het tegendeel van plus, meer
het minusteeken in de stelkurist of algebra,
uitgedrukt door een dwarsstreepje. Minulien, kleinighedèn. Minutieux, op kleinighedengesteld; kleingeestig.
MINUTE, eerste ontwerp, opstel., Zie gros. Minuteren, ontwerpen.
MiNurr, het 60"e deel van een uur, graad •; dit
laatsteechter volgens de oude of nonagesi
male verdeeling, daar bij de nieuwe of centecimale verdeeling de re to hoek in 100
graden, de graad in 100 minuten, de minuut
in 100 seconders, enz. verdeeld is.
Mi. ° con°, ital., (een gemakkelijk te missen
woord), in de koopmanstaal : voor mine
eigene rekenig.
MIQUELETS, een roofzuchtig yolk in de pyreneschegebergten.
.
MIQUELOT, een kleine knaap, die, als pelgrim
gekleed, bedelt •; een huichelaar.
MIRABELLEN, eene soort van pruimen.
MIRAKEL, een wonderwerk, iets ongemeen zeldzaams. Miraculeus, miraculeux, fr., wondervol. A miracle, wonderschoon, zeer voortreffelijk.
MIRE, het doel, waarnaar een schot gerigt
wordt.
MI RE, in de solmisatie die verandering, volgens welke op den toon a niet meer mi, maar
re gezongen moet worden.
MIRI, ill Turkije de staatskas. In Egyte eene
MINUS,

grondbelasting.

eerie oude franschegouden munt,
omtrent 9gulden waard.
1VIrionnoty, een neuswijs rnensch, die anderen
MIRLITON,

altoos onderrigten nil; ook een geldgierig
mensch. Mirmidonen, een voormalig yolk

in Thessalie, van kleine dwergstatuur.
de oude Romeinen zekere kampens, die het beeld van eenen visch op den
helm droegen, en wier wapenen in een zwaard
en schild bestonden.
MIR°, een venetiaanschgewigt, omtrent 15
nederlandscheponder).
MIRZAH, benaming der personen van vorsteliken stand, in Perzie.
Mis, zie het woordenboek. Nissa, missale, een
misboek, waaruit de rootnschgezinde geestelijken de mis lezen.
MISANDRIE, mannenhaat.
MISANTBROOP, een menschenhater, menschenschuwend mensch, die nietgaarne andere
menschen ziet , wonderlijk , verdrietig
mensch, viand van alle vrolijkheid. Misanthrophie, menschenhaat, menschenschuwheld , verdrietelijkheid, onvriendelijkheid,
eigenzinnigheid. Misanthrophisch, menschenhatend, menschenschuw.
MISAUTIE, zelfhaat, verachting van zich zelven.
MISCELLANEEN , miscellanea , lat., eene verzameling van gemengde letterkundige opstellen en verhandelingen.
MIRMILLONES, bij
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den chalcit, even als het spaansch groen op
het koper groeit.
MITE, een engelsch klein goud- en zilvergewigt,
MISCHNA, het eerste en gewigtigste deel van den
waarvan er 20 op een rein gaan.
talmud, hetwelk de door mondelijke overlevering bewaarde joodsche gewoonten en MITELLA, een band, waarin een gewonde arm
g
edragen wordt.
wetten bevat.
MITHRA, mithras, naam der son, als eene godin,
MISCIBEL, mengbaar. Illiscibiliteit, mengbaarbij de oude Perzeti ; ook priester der zon •
heid.
desgelijks mijter, bisschopshoed. Mithrax
MISE, uitgaaf bij het rekenen •; inzet in eene
zonnesteen (een edeigesteente).
loterij, bij een spel, inlegkapitaal.
MisE, volgens de Or hikers de moeder van Bac- MITHRIDAAT, tegengif, geneestniddel.
chus, in welke de begrippen van maan, moe- MITIGATIE, mitigatio, lat., verzachting. Mitigeren, verzachten.
der, natuur en vruchtbaarheid, vereenigd,
MITLEIN, eene korenmaat te
verpersoonlijkt zijn.
MITOS, grieksche naam der oudste muzijksnaMISERABEL, fr., miserable, ellendig, jam merlijk,
ren, welke nit eene soort van vlas vervaarbeklagenswaardig. Misere, fr., miseria, lat.,
digd werden.
ellende; ook in het bostonspel, wanneer men
speelt om niet eenen trek te maken. Niserere, MiTRAALLADE, het schieten met schrootallitrailie,
allerlei kleine stukken ijzer, spijkers, enz.
darmjicht , bij welke de vuile stof door den
waarmede men somtijds de stukken geschut
mond uitgeworpen wordt. Miserere mei,
laadt. Nitrailleren, met schroot schieten.
ontferm u mijner.
Mum, vermenging. Mixtum, het gemengde.
MISERATSIE, allerlei merkwaardigheden, welke
door de Japaners als reliquien bewaard wor- MIXTUUR, mengsel ; ook poespas; een drankje
vangeneesmiddelen •; een orgelregister.
den, zoo als beeldjes, vazen, enz.
MrsEwa, de godin der ellende, de dochter van MNEME, het geheugen, de herinnering.
MNEvis, een zwarte os, die, als het !eyelid
Erebus en den Nacht.
beeld des Nyls, te Heliopolis goddelijk verMISERICORDIA, degodin der barmhartigheid.
Gerd werd.
eerie dochter van Erebus en den Nacht, tot
wier tempel te Athene de ongelukkigen MNEMONICA, herinneringskunst, de wetenschap
van het geheugen, of de leer der regelen,
eene toevlugt hadden.
volgens welke het geheugen de willekeurige
MISKAL, ntethIcal, meticallo, eene marokkaanen ordelijke terugroeping der voormalige
schegouden en zilveren munt.
indrukken bewerkt. Deze reeds den Romei nen
Misoems, een verachter van het schoone en
bekende kunst heeft echter Dimmer lets
goede.
belangrijks, in dit opzigt, aangebragt •; en alle
MisoGAmus, eenhuwelijkshater, een oude vrijer.
diegenen, welke zich door een buitengewoon
Misogyn, een vrouwenhater. Misogynie, de
gelukkig geheugen hebben onderscheiden,
vrouwenhaat. Nisologie, de verstandshaat.
hadden dit niet aan eene kunstmatige leerMISOLOOG, een verstandshater, een hater der
wijs, maar alleen aan de natuur en de oefered e.
nin n.
e te danke
MISOPSYCHIA, levenshaat, verdriet in het Leven.
MNEMOSYNE, de godin van het geheugen, en
MISOPTOCHOS, een armenhater • schertswijze, de
moeder der negen zanggodinnen.
jicht, als de armen hatende, en hen alzoo
MOBILAIR, roerende goederen , beweegbare
weinig met haar bezoek vereerende.
zaken, huisraad. Mobiel, beweegbaar, verMiss, eng., eene jufvrouw, mejufvrouw.
plaatsbaar • werkende kracht. Mobielmakivg,
MISSILIEN, prijsgegevene zaken, b. v. geld, dat
een leer in staat stellen, om alle oogenblikonder het y olkgeworpen wordt.
ken te kunnen marcheren. Mobile, het
MISSIE zending, wettige last, schikking • zenbeweegbare : rheum mobile , de eerste
delingschap, bekeeringswerk. Missionnair,
zendeling, heidenbekeerder.
beweegkracht, de beweegreden, het drijfrad,
Mobile perpetuunt , eeuwigdurende beweMISSIVE, een brief, zendbrief.
MisTrenANzA, messanza , een muzijkaalquodging; werktuig , dat zoo ingerigterl
zamengesteld is, dat deszelfs beweging ono
libet, waarbij men uit verscheidene liedehoudelijk voortduurt.
ren halve ofgeheele reels
g
neemt, en deze
beweegbare
zaken, huisraad. Mobiliteit beweegbaarheid.
stukken wederom tot eengeheel lied zamenMOCHLIA, mochleusis, het werken door bevels;
voegt.
MISTRANCE, gezamenlijke onderofficieren en
van waar het zetten van beenverrekkingen,
enz. door bevels.
anderen, die over de matrozen eener galei
gesteld zijn.
Mocirmos, moeijelijke arbeid, zwaar lijden.
MODALITEIT, redeneerk., de wijs van bestaan ;
MISUR, in de schermkunst, zekere beweging
beding, beperking. Node, zede, gellruik
met den voet, door middel van welke men
zijne partij beter aan het lijf komen kan.
gewoonte, kleederdragt • a la mode, fr., naar
MISY eengoudkleurig mineraal, hetwelk op
de mode, naar den nieuwsten smaak. Modemum- mengen, onder elkander mengen.

Miscibel, vermengbaar.
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kraamster, die allerhande nieuwerwetsche

taken voor de kleederdragt, enz. verkoopt ;
modepop, eene naar de nieuwste mode aangekleedepop; ook eene belagchelijk opgeschikte
vrouw , die zich met alle nieuwe modes
opsiert.
MODEL, voorbeeld, eene voorstel ling in het klein.
Modelleren, in het klein maken. Nodelleur,
modelmeester.
MODERAAT, billijkdenkend, bescheiden, gemati d. Noderantismus, de gematigde we om
iets te verkrijgen , of te bewerkstelligen.
Noderatie, matiging, zachtheid, verzachting:
Inj moderatie, naar eerie gematigde, billijke
berekening. Moderato, ital., (muz.) matig.
Modereren, matigen, beperken.
MODERAMEN, matigingedweeheid.
, g
MODERN, moderne, fr., hedendaagsch, van onzen
tijd, nieuw, nieuwerwetsch, in tegenstelling
van antiek. A la moderne, naar den nieuwsten
smaak. .Moderniseren, naar den nieuwsten
smaak iets maken.
MODEST, modeste, fr., zedig, bescheiden. Nodestie, bescheidenheid, zedigheid.
MODICE, lat., modigue, fr., matig, spaarzaam.
Modiciteit, matigheid, geringheid, hijzonder
ill prijs of gewigt. Modificatie, ververzachting, beperking, wijziging eener zaak.
Modificatief, verzachtend, beperkend, wijzigend. .Modificeren , verzachten, beperken
wijzigen.
MODILLON, bouwk., het sparrenhoofd •; een sieraad onder de kroonlijst der korinthische,
romeinsche en duitsche kolomorde.
MODISTEN, vOOr de uitvinding der boekdrukkunst, zij, die schoon schreven en deze kunst
onderwezen.
MODIUS, eene oud-romeinsche maat voor drooge
waren, 16 sextarin houdende.
Mom MEO, zoo ver het mij belieft.
MODUL, modulus, lat., de maat, waarnaar men
-iets meet; een model, voorbeeld •; maat of
afmeting der toonen en lettergrepen naar
den takt • de takt. Modulatie, het sierlijke
zingen : verandering van toon •, sierlijke welklinkende taal. Moduleren, op de maat zingen,
de stem laten klimmen en dales. Nodus, de
wijs van te zijn, de soort van het wezen eener
zaak. Modus indicativus , de aantoonende
wijs, modus imperativus, de gebiedende wijs,
modus infinitivus, de onbepaalde wijs, in de
spraakkunst.
Monon, eene portugesche gouden munt, omtrent 13gulden waard.
MOERAE, moeren, de grieksche naam der Parcel'. Jupiter droeg, als derzelver beschermer, den naam van Moeragetes.
MOFETTE, moufette, vergiftige uitwaseming in
de onderaardschegangen der bergwerken.
MOGGIO, moggo, eene korenmaat in Italie , hijzonder, te Ferrara, van 20 stari, omtrent 10
schepels. Te Mantua eene oliemaat.

MOW.

MOHAMMED, stichter

van de mohammedaansche
godsdienst. Nohammedaan, aanhanger van
Mohammed. Mohammedanism/us, leer van
Mohammed, mohammedaanscheg
odsdienst.
MOHAR, mohr of gouden ropzj, eene bataviasche gouden munt, omtrent 20 gulden waard.
MOHA.TRA, een woekercontract, als men van een'
koopman op krediet waren neemt, en hem,
op een' ander, die terstond voor minder,
maargereed geld weder verkoopt, opdat het
slechtsgeene verbodene leening zou heeten.
MoINERIE, fr., de monnikerij, het monnikenwezen, monnikskarakter, de monniksgeest.
MontE, moor, di to zijden stof, welke in Frankrijk en En eland menigvuldig vervaardigd
wordt. .Moirette, eene van garen en iijde,
even als moor, geweven stof, Moireren, aan
de zijden en wollen stoffen een gevlamd
moorachtig aanzien geven.
Morrit, de hela ; moitie spelen, zamen do en
met spelen,
winst en verlies zamen deelen.
IllomssoN, eerie soort van vergiftige sla p en in
Amerika.
Mu, mollis, lat., molle, fr., zacht, week. In
de toonkunst, beteekent mol den zachten
toon, die van zijnen grondtoon door de
kleine terts opwaarts klimt •; de zachte, klagende Loon.
MOLA, maankalf, maankind, wanstaltige klomp.
MOLAE, molen, godinnen der molenaars; ook
gezellinnen van Mars; dewijl hi' de menschen
even als koorn verbrijzelt.
MOLE, eene soort vangrafstede •; dikke ronde
toren, op welks koepel in eene lijkbus de arch
van eenig beroemd man bewaard wordt.
MOLESTATIE ,

overlast, kwelling , Molesteren,

bezwaren, ongelegenheden of moeite aandoen .
Molestien, bezwaren, ongelegenheden, kwellinen.
MOLETTE, de

looper of wrijver op den wrijfsteen
der schilders.
MOLINISMUS, de leer van Molina, een' spaanschen
jezuit op het einde der zestiende eeuw
omtrent degenade en den vrijen wil, bewerende, dat de aanneming der goddelijke
genade van des menschen win afhangt. Moli• nist,
een aanhanger dezer leer.
MOLLA, mollah, een turksch opperregter, welke
ook de kadis onder zich heeft.
MOLLAKEN, in de Westindie, de van eenen europeaan en eerie negerin geteelde kinderen.
MOLLESSE, fr., weekheid, slapheid ; weekelijkheid, verwijfdheid •; eene overdrevene neigi rig
totgemak of tot weelderigheid •; nalatigheid.
MoLLET0N, molton, eene zachte, wollen stof.
MOLLIENTIA, weekmakendegeneesmiddelen.
MOLLIFICATIE, verzachting.

eene ten uiterste merkwaardige
soort van wormen, met ledematen.
Mow, ital., mole, fr., een steenen hoofd • een

MOLLUSKEN,

dijk of wal, die van den grond op, uit groote
vierkante steenen isgemaakt.
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Mown, molech, hebr., een afgodsbeeld, bij MONARDE, eon welriekend tuingewas, of eene
plant met roode bloesems.
eenige oostersche volken, die, door hetzelve,
de zon vereerden, en aan hetzelve kinderen MoNAs, eigenlijk de eenheid.
offerden. Het was een metalen beeld van MONDAIN, fr., een wereldling, mensch naar de
een' mensch met eenen ossekop. In eene
wereld. Mondaniteit, wereldsgezindheid ,
opening onder hetzelve werd een sterk vuur
.wereldlijke lust of ijdelheid. Monde, de wereld • al de voorhanden zijnde eindige
gestookt •; de ten offer geschikte kinderen
le de men in de gloeijende armen van den
din en •; ook de menschen welke de aarde
afgod, terwijl de priesters op allerhande gebewonen • de praktische kennis van het een
luidgevende werktuigen zoodanig een vertot eene levenswijs behoort; beau monde,
degroote wereld.
schrikkelijk geraas maakten, dat de ouders
hetgeschrei der kinderen niet konden hoo- MONEREN, herinneren, verrnanen. Monitie, vermaning. lionitorium, lat., maanbrief. Noren, (Levitic. 18, vs. 21.)
nitoriales, herinneringsbrieven. Nonitum ,
MOLOPS , onderlooping van bloed , striemen,
bloedstriemen.
herinnering, vermaning. Moniteur, vermaMoLossus, dicht.,. een voet van drie lane letner, raadgever • een nieuwsblad.
MONETA, bijnaam van Juno, als godin van goede
lettergrepen.
raadsbesluiten. Moneta de Plata, in Spanje
MOLTO, ital., veel, zeer • molto allegro, muz.,
de zilveren munten • moneta de Vellon
zeergezwind; molto andante, zeer langzaam.
daarentegen,
koperen munten.
MOLYBDOIT, eene zachte en zwarte looderts, niet
MONFREER, mon frêre, fr., mijn broeder.
zoo zwaar maar harder dan degewone.
MONISTEN, de algemeene naam der Materialisten
MOLYNO, die (zich zelven) verontreinigt.
en Idealisten.
MOMENT, fr., momentum, lat., een oogenblik;
dewaarde, het gewigt eener zaak. Momen- MONITORIUM, waarschuwing der overheid.
taneel, momentanee, fr., oogenblikkelijk, MONOCEROS, ook monoden narwal, de narwal,
zee-eenhoorn, een walvischsoortig zoogdier.
wat slechts een oogenblik duurt.
Monus, fabelk., de god der spotternij, der be- MoNocuRnttnum, muzijkinstrument met eene
snaar.
risping; een spottend berisper ; hekelaar.
Nomisch , spottend, hekelend, berispend. MONOCHROMEN, schilderijen van eenerlei kleur.
MONOCELE, een verrekijker voor een oog. Voor
MON, een gewigt in Coromandel, omtrent '12
beide oogen ingerig,
t beet het binocele.
nederl.ponden.
MONOCOTYLEDONES, planten, wier zaad slechts uit
MONACHISEREN, den monnik uithangen • eeneen stuk bestaat.
zaam leven.
MoNAco
eene italiaansche zilveren munt van MONOCRATIE, alleenheerschappij. Monocrate ,
,
Nonocraat, alleenheerscher.
omtrent 1gulden, to Monaco geslagen worIVIoNoprE, een eenstemmig gezang • ook een
dende.
treur- of klaaglied, lijkzang.
MONADE, eenheid, geheel eenvoudig en ondeelbaar bestanddeel der ligchatnen, waaruit, MONODRAMA, of duodrama, eene soort van toovolgens Leibnitz, alle ligchamen zamengeneelspel , waarin de mondelijke voordragt
stele! zijn • desgelijks zeer kleine, in de vloeidoor instrumentaal-muzijk ondersteund
es die slechts
worth.
stoffen zich bevindende diertj,
door de sterkste vergrootglazen kunnen ont- MONODUS, iemand, die alleen zingt •; ook hij, die
slechts eene soort van verzen maakt.
dekt warden. Nonadologie, leer der moMONOECIA, die klasse vanplanten, Wier geslachtsnaden.
deelen wel in onderscheidene bloemen, maar
MONADELPHIE, de klassen van planten met vertoch op dezelfde plant to zamen zijn.
groeide stofdraden. Ook een broederschap.
MONOGAMIE, eenvoudig huwelijk, in tegenoverMONADEN, de eenvoudige en ondeelbare bestanddeelen of wezens, uit welke, volgens somstelling, der veelwijverij, of veelmannerij ;
mien , alle ligchamen zijn zamengesteld.
ook stand van hen, die maar eensgehuwd
geweest zijn.
ie de leer van de Monaden.
Monadolog,
MONOGRAMME. Zie Paraphe.
MONANDRIA, de klasse van planten met eenen
MONOGYNUS, eenwijvig. Monogynia, de monostofdraad.
gynie, onderafdeeling voor de planten, met
MONARCH, regeerder, alleenheerscher, bestuureenengriffel.
der. Nonarchaal, den monarch, of de monarchale re e ying toegedaan. _Monarchic, MONOLEMMA., eene halve sluitrede, aan welke,
onbeperkte heerschappij, alleenheersching.
namelijk, eerie stelling of een der premissen
zij die beweren, dat de
,
on tbreekt.
Monarchomachiten
vorst eene eigendunkelijke mat heeft •; MONOLOOG, alleenspraak.
MONOMACHIE, de tweestrijd •; het tweegevecht.
majesteitsvijanden.
die wel aan verscheidene MONOMIUM, eene eenledige grootheid.
MONARCHITEN , zij,
goden gelooven, maar deze gezamenlijk aan MONONYCHA, monycha, eenhoevige dieren, zoo
een hoogste Wezen onderworpen rekenen.
alspaarden, enz.
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MONOPETAAL, eenbladerig

(van planten.)
die alleen eet, zonder anderen jets
mede to deelen.
MONOPRTHALDIOS, gr., een eenoogige • insgelijks
een steen, die door zijne ri p g en en cirkels ,
degedaante van een oog heeft •; oogsteen.
hij, die slechts eene natuur in
,
MONOPRYSIET
Christus beweert.
MONOPOLIE, monopolium, lat., alleenhandel,
uitsluitende handel, een voorregt, volgens
hetwelk geen ander met die waren handelen, of die vervaardigen mag. Monopolist,
alleenhandelaar.
MONOPTERON, een temp el zonder muren, welks
flak op vrijstaande zuilen rust.
MONORCHIS, monorchiet, hij, die maar eenen
teelbal heeft.
MorioRtmE, eengedicht, welks verzen allerlei
eindrijm hebben.
MONOS, een alleen.
MONOSITIA, het eenmaal daags eten (en wel teen
den avond, de hoordmaaltiajd der Ouden);
het alleen eten.
MONOSTICHON, een vers van eene lettergreep b. v.
MONOPRAGUS,

ik
sehrik,
en
ben, enz.
MONOSYLLABUIII, lat.,

MORA.

gezinden, de hostie of het venerabile, bewaard, en zoo aan het yolkgetoond wordt.
MONTAFARA.CA, de lijfwaeht des turkschen keizers, nit 500 man ruiterij bestaande. Montafaraca-baschi, derzelver overste.
1VIONTAGNE, de berg. Ten tide der fransche omwenteling de linkerzijde in de Nationale
Conventie ; dewijl zich hier de heethoofdigste
revolutioneairen bevonden. Montagnards,
bergbewoners • ook in voormelde Conventie
de ultra-republikeinen, desgelijks montanisten genoemd.
MONTANT, fr., het bedrag, de waarde van jets;
het beloop eener rekening.
MONTENEGRIJNEN, de bewoners van hetgebergte
Monte negro (de zwarte berg) in Albanie.
MoNTEREN, bemannen, voltallig makes • kleeden, met (zilver of goud) beslag voorzien.
Montering, montuur, dienstkleeding ; voltalligmaking.
.MONTESA-ORDE, eene

spaansche geestelijke orde,
door Jacobus Vffin 1319 na de ontbinding
der Tempelheeren, ingesteld,
MONTGOLFIERE, fr., een luchtbal, van Montgolfier's uitvinding.
MONTINUS, een

god der Romeinen, onder wiens
bescherming de bergen stonden.
MONTISTEN, in Italie degene, Welke geld op hypotheek uitleenen.
MONT PAGNOTTE, eene hoogte, buiten het hereik
van een kanonschot nit eene belegerde stall,
en van waar men de belegering zonder gevaar aanscliouwen kan.
1110TruRE, een dier, waarop men rijdt. Monture
d'un vaisseau, de bewapening van een schip.

een eenlettergrepig woord.
hetgeloof en de vereering van
eenen eenigen God • in tegensteliIng der veelgoderij (polytheismus).
MONOTHELETEN, aanhangers eener sekte uit de
7de eeuw, die aan Christus slechts eenen wit
en wel dengoddelijken toeschreven.
MONTUUR, zie monteren.
MONOTONIE, eentoonigheid. Monotoon, eentooMoNumENT,openbaar gedenkteeken, gedenkstuk,
nig.
g
edenkzuil, aandenken.
MONPAR, voorheen, in Frankfort aan den Main,
eene snort van curatoren of von den die MOOREN, de bewoners van Noord-Afrika, van
anderen, zoo in als buiten het gerigt, verteeene zwartbruine kleur, met schoone oogen
Hiermede kwam overeen
en tanden.
enwoordigden.
g
MOQUEREN, bespotten, uitlagchen. Moquerie,
de momber in Gelderland.
bespotting. Moqueur, spotter.
MON RATEKE, een gewigt in Ben ales omtrent
35 nederlandscheponden bPdragende.
MoRA, vertraging. Periculum in mora, lat.,
er is gevaar bij uitstel • sine mora, zonder
MONSEIGNEUR, in Frankrijk een titel van prinsen,
hertogen, enz. Zonder eenige bijvoeging ,
vertraging.
beteekende het de Dauphin van Frankrijk.
MORAAL, de zedeleer, leer der gedragsregeling
van den mensch. Moralisatie, invoering van
MONSIEUR, titel, welken ae broeder des konings
goede zeden, .Moralisch, zedelijk, maatschapvan Frankrijk draagt.
Morrsolv, een bestendige landwind, die, in
pelijk, tot de maatschappelijke betrekkingen
zekere streken der indische zeeön, zes maanbehoorende. Moraliseren, levenspligten
den lang onveranderd waait.
voordragen en inprenten ; zedepreken, zedeMONS PIETATIS, monte de pieta, lombard, de bank
kundige aanmerkingen maken. Moralist,
van leening in Italie en Paris.
deugdleeraar, zedeprediker. Moraliteit, zeMONSTER, monstre, fr., monstrum, lat., mondeIijkheid, waarde der daad, met betrekking
ster,gedrogt,misgeboorte. Monstrueus, montot de zedeleer.
strueux, fr., rnonsterachtig, gedrogtelijk.
MORABITEN, een eigene arabische stain die eene
MONSTER, staal, proef. Nonsteren, toonen, wabijzondere klasse van het moorsche yolk uitpensehouw houden. Monstering, tooning,
maakt. Zij alleen kunnen lezen en sehrijven,
vergelijking wapenschouw.
en zijn uitgevers der wetten, priesters, geMoNsTRANs, lat., monstrantie, de naar eene zon
neesheeren en kooplieden.
gelijkende vaas, waarin, hi' de Roomsch- MORADIA, eene soort van jaarwedde, welke de
MONOTHEISMUS,
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edellieden, die aan het portugesche bof dienst
doen bekomen.
MORASPEL, een spel, in de oudheid reeds bekend,
en in het gezwind uitsteken van sommige
vingers der hand bestaande, welker aantal
door een ander evengezwind moet geraden
worden. Het is in Italie zeergewoon.
MORBITESSE, weekheid, zachtheid.
verMORBLEU, een fransche vloek • zoo veel
doemd !
MORBONA, bij de Romeinen, de godin der ziekten en ongesteldheden.
MORCHELEN, eene soort van eetbarepaddestoelen.
MoRemoN, eene oude kleine munt.
MORDACITEIT, mordacitè, fr., (bijtende) scherpheid, b. v. van sterk water • het bijtende
inde rede of uitdrukkingen. Mordant, bijtend, verscheurend (van Wilde dieren); we gvretend (vansterk water); bijtend, stekelig,
stekelachtig ; (muz.) een halvetriller. Mardicant, scherp, vretend, eenen bijtenden aard
hebbende; bijtend, bitter spottend; geneigd,
om gevoelig te steken.
k halve tremulant. Ook
MORDANT, in de muzij,
de grond voor het vergulden of verzilveren.
MORDIO, moordgeschreeuw: moord ! moord!
MORE COSUETO, solito majorum, volgens oude
herkornst, of gebruik. Mores, de zeden •;
Tema mores leeren, iemand het hoofd re
zetten, hem leeren, hoe men zich gedragen
moet.
MORENDO, muz., stervend, verdwijnend.
MOREREN, talmen, vertragen, ophouden.
MORESQUE, fr., moreske, het schilderen met
wanstaltige beelden • op de moorsche wijze
geschilderd • dat geene dieren of menschen
regt gelijkt.
MORFIL, de draad of het ruwe dat aan geslepene
messen blip, en omlegt. Ook het onbewerkte
ivoor.
MORGANA, een verschijnsel, het meest in de
Straat van Messina plaats hebbende, daarin
bestaande, dat, door middel eener bijzondere
straalbreking op zee, in de lucht allerlei gedaanten, als : van steden, boomen, menschen, enz. ontstaan, maar spoedig weder
verdwijnen.
matrimonium ad morganaticam, een huwelijk aan de linkerhand,

MORGANATISCH HUWELIJK,

met eene minder aanzienlijke vrouw, onder
bid ing dat de kinderen in den stand der
moeder blijven.
n oude nederlandsche vlaktemaat ,
MORGEN , eee
600 vierkante rijnlandsche roeden groot.
MORIBUNDUS, lat., hij, die met den dood worstelt, wiens woorden door sommigen gehouden worden eene bijzondere kracht tehebben.
MORILK, het lichten der zee des nachts.
MORIO, eene soort van mismaakt gegroeide
menschen ; bije d Romeinen ook hofnarren.
MORTON, eigenlijk het (kleine) deel, de onderafdeeling • het teellid, bijzonder het manneKUNSTW.

MOSA.

like •; eene veroaderde militaire straf, bestaande in het slaan met dekoif van het
geweer op het achterste. Desgelijks een
zwart, glinsterend doorschijnend edelgesteente • ook pramnion genoemd.
MORISCAS (ook blancos genoemd), eene oude
ortu gesche zilveren munt van Johannes
I
P
,
130 marevedisgroot.
MOROCHTUS, de melksteen, maanmelk, bergmelk, steenmerg, zekere heldere, geelwitte
kleine aarde. Morochti, zekere kittelsteenen
van Witte kleur en onderscheidene teekenen.
MOROEDJE
,
eene spaansche zilveren munt van
omtrent zeven stuivers.
MOROOS, morosus, lat., knorrig, onvriendelijk.
Norositeit, knorrigheid, grommigheid, verdrietelijkheid. Morosophie, stootende vernuftigheid.
IVIorrosrs, morositas, stompheid van zinnen, ongevoeligheid, dofhetd.
MORPHE
,
gedaante, vorm.
MORPHEUS, god van den slaap; de slaap zelf.
MORPH°, degodin der*gedaanten, een bijnaam
van Venus, onder welken zij over den was-.
domgesteld is. Morphographia, beschrijvin g van den uiterlijken vorm. illorphologia,
de leer van de vormen der natuurlijke ligchamen en derzelver wording. Morphonomia, de leer van de wetten der gedaantewording. Morphotomia, algemeene ontledingsleer van de gedaanten der natuurlijke
ligchamen.
MORPIONS, wandluizen, weegluizen.
MORS, dochter van den slaap en den nacht, de
onverbiddelijkste der godinnen.
MORSULT, lat., geneesmiddelen in de gedaante
van lekkernijen, met veel suiker vervaardigd,

om die wel te doen smaken.
kleine worsten nit

MORTADELLEN, smakelijke

Italie en Frankrijk.

Mortificatie, dooding, doodmaking •; kastiiding, dooding van

MORTALITEIT, sterfelijkheid.

het ligchaam, tuchtiging, onderdrukking der
begeerten •; ook do grieving, een vernederend
verwijt, of eene andere grievende behandeling. Mortificeren, eigenl. dooden, oneigenl.
opheffen, vernietigen, voor ongeldig en vernietigt1 verklaren. Mortuarium, manus mortua, lat., de doode hand, het te beurt vallen
van zeker door den dood ontruimdgoed aan
de doode hand, dat is aan de kerk, of een
geestelijk gesticht.
MORTAUDES, zilveren eivormige ballen of kogeltjes, welke, met koralen en amber vermengd,
door de vrouwen op het afrikaansche eiland
Goeree, in harehalsketens, gedragen worden.
MORTIER, een stukgeschut, waaruit men vuurkogels schiet.
MORVE,

een dikbloedig vocht, hetwelk den

paarden uit den neus loo.
Mom, eene maat te Venetic, omtrent 1/ last
groot.
36
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MUHA.

mosatisch werk, een uit gekleurde MOULINAGE, het tweernen der zijde.
steenen, glas, hout, enz. zamengesteld stuk MouRour, murkz)", een weleer zeer geliefd, doch
that's buitengebruik geraakt klein muzijkschilderwerk, hetwelk zoo kunstig vervaardigd werd, dat men het, op eenen kleinen
stuk voor het klavier • in twee deelen, waarbij de bas altijd afwisselend in octaves gaat.
afstand, voor penseelwerk zou houden •; zijnde deze manier van schilderen in de dertien- MOUSQUETAIRES,de adellijke I ij fwach t der fransche
de eeuw uit Griekenland naar Italiegebragt
koningen, welke musketten droeg.
geworden ; intusschen verliest zich de uit- MOUSSELINE, fr.,
neteldoek.
vinding dezer kunst in de grijze oudheid. MoussEREN, schuimen, parelen, als b. v. shampagnewijn, in het glas.
Eenigen schrijven dezelve aan Mozes toe,
dewiji de borstlap des hoogepriesters een MoussoN, depassaatwind ; een wind, welke, in
vele waterers ,
tlergelijk werk zou geweest zijn ; en van daar
b. v. in de indische ze al' en
den stillen oceaan, of bestendig,
of slechts
dan de naam mosaisch. Anderen schrijven
op zekere tijden, naar eenerlei rigting waait,
musaisch, ook musivisch, dewijl, in verscheizonder van de eene streek op de andere te
dene tempelen der musen, zoodanige schilvallen • ook het jaargetijde, waarin deze
derstukkengevonden werden.
wind waait.
MOSCADIERE, een bedgordijn van dunne doorMOUSTACHE, een knevel.
schijnende stof, tot afwering der mu g en.
MOUTARDE, mosterd. Moutardier, mosterdpot.
MOSCHARDINE, een uit welriekende dingen bereid
balletje, hetwelk tot verberging van eenen MOUVEMENT, fr., beweging • aandrift. 11Ioveren,
beweg,
en onrustig worden of maken.
stinkenden adem, in den mondgenomen
MOVENS CAUSA, beweeggrond, beweegreden.
wordt.
Noventia,
beweegbare zaken of mobilair.
MOSCHEL, mauschel, bij de Turken, heer, beMOXA, eene soort van grijze wol, welke, in
heerscher. lloschule, heertje.
Sina en Japan, uit de bladen en de to en
MOSKEE, turksche kerk of bedehuis, turksche
van de bijvoetplant (artemisia vulgaris)
ternpel.
toebereid wordt, door degedroogde blades
MOSLEM, geloovige, regtgel000vige, bij de Turte stooten en fljn te wrijven. Deze moxa
ken. Hiervan het meervoud moslemim, en
worth inzonderheid als eengeneesmiddel
bij verbastering muselman, muzelman.
teen de jicht aangewend, wanneer men
MOSOFFEKE, moskofske, eene russische munt,
dezelve tot een' langwerpigen kegel zamenwaarvan er twee 1 kopeke uitmaken.
rolt,
op de huid vasthecht, en in brand
MOTE, eene veldmaat in Frankrijk„ omtrent
steekt; waardoor van Ian gzamerhand eene
een akker.
ettering ontstaat, die de scherpe stollen
MOTETE, niottette, mottetto, ital., eene toonkunstige zamenstelling, of compositie, welke
over eene bijbelsche spreuk, gewoonlijk voor MOYEN, fr., middel, we hand
handgreep • hi' heeft
geene moyens, hi' bezit geene middelen,
zangstemmen vervaardigd wordt.
geen geld ook hi' timmert niet hoog.
MOTHON, een dans en dansstuk bij de Grieken.
3toTIE, motus, lat., beweging, ligchaamsbewe- Movo, eerie maatvoor droogewaren in Portugal.
ging • ook eene voordragt : eene motie doen, MOZAMBO, in Brazilie zij, wier ouders Euroeanen zijn.
eene voordragt doen. Motief, motivum, lat.,
P
beweegreden, aandrift, beweegoorzaak. MOZZET, fr., mozette, een opperkleed der
rootnschepriesters, niet ongelijk aan eenen
illotiveren, met gronden of beweegredenen
schoudermantel,
waardoor de schouders en
voorzien, de beweegredenen opgeven.
het ligchaam tot aan de ellebogen bedekt
de beMO TO PRECEDENTE, MUZ., in de voor
weging.
worden • ook het purperen manteltje der
kardinalen.
MOTROPHAGIE
,
doodenoffer.
MUCAGO, mucilago, in het algemeen slim •; in
MOTTO, zinrijke stelling, spreuk, zinspreuk •;
vers tot opschrift eener verhandeling, of van
het bijzonder een slijmachtig toebereidsel
der apothekers.
een boek.
Mon PROPRIO, uit eigene beweging, vrijwillig. Mucus, slijm.
MOUCHARD, een bespieder, aanbrenger, verklik30 g
Mt), 1/edeelte
van een last in Nederland.
Desgelijks eenekorenmaatin Zwitserland,enz.
ker, politiespion.
MUFFETEN, de mephetische of dampachtige
MOUCHE, fr., blanketpleistertje. Noucheteren,
eenen wittengrond met zwarte vlekken
luchtsoorten, welke de lichten uitblusschen
besprenkelen •; stollen uithakken, uitsnijden.
en de dieren dooden.
MOUCHETTE, de keelhevel, stafhevel, kranslijst
MUFTI, de turksche opperpriester •; de opperin eengebouw.
priester van het gansche turksche rijk.
MOUFLE, eene want, pelshandschoen. Mouflon,
MUHAMMEDANISMUS, zie Mohammed.
eerie soort van wilde schapen, ter grootte MUHAMMEDS VAAN, de hemelsche vaan, bij de
van een middelmatig kalf, op Sardinie en
Turken Bairac,
is eene groene vaan, welke
Korsika.
Muhammed voor of van den en el Gabriel

MOSAIK,
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bekomen te hebben, tot een teeken, dat hij
de ongeloovigen overwinnen zou.
MUHARRAM, de 10. maand van het muhammedaansche jaar, dewelke 30 dagen heeft.
MUITEN, MUITER, zie mutin.
MuLATTEN, kinderen, van eenen Europeaan en
eene negerin voortgesproten.
MULATTOFINA, kind van een Mesties en eene
Mulattin, of orngekeerd.
MULCIBER, een der meest gewone bijnamen van
Vulkaan, die weekmaker van het ijzer beteekent.
MULCTA, eene boete, straf in geld of geldswaarde. Mulctapoenitentiae, rouwkoop, rouwgeld. Mulcta stuprorum, boete, waarmede
de hoererij gestraft werd. Nulctatium, zeker
geld, dat onder den naam van eene siraf
geind wordt.
MULET , eenportugeesch driemastschip van
middelmatige grootte , met driehoekige
zeilen.
MULTEKA, een turksch wetboek, waarin niet
alleen de voorschriften omtrent het burgerlike leven, maar ook alle godsdienstige
gebruiken vervat zijn.
MULTIPLICAND UM , lat., rekenk. , bet vermenigvuldigtal , of getal, dat vermenigvuldid moet worden. Multiplicatie, de vermenigvuldiging. Multipliceren, vermenigvuldigen. Multipliciteit, de veelheid. Multiplum, een veelvoud • getal, hetwelk een
ander verscheidene malen bevat, b. v. 24
een veelvoud van 3, 6, 8 enz.
MUMIEN, gebalsemde doode ligchamen, bij de
oude Egyptenaren, die daardoor voor verrotting beveiligd werden.
MUNDIF1CANTIA, mundificativa, zuiverende geneesmiddelen.
MUNEDSCHIM, de sterrewigchelaars, die aan het
turksche enperzische hof, bij alle gewigtige
voorvallen, om raadgevraagd werden.
MUNICIPAAL, een stedelijk overheidspersoon, in
de fransche omwenteling. Nunicipaalsteden,
die steden, welkegeene vrije rijksteden zijn.
Municipaliteit, de stedelijke of plaatselijke
regering.
MUNIFICENTIE, munificence, fr., milddadigheid,
groatheid, manneer het gewigtige en kostbare
geschenken van groote heeren en rijke lieden
betreft.
MUNITIE, krijgsvoorraad, als kruid en lood •;
munition d'amour, blanketsel, en wat dies
meer is.
MURADIN, de voorzitter in de tartaarsche landg
erigten.
MURAIS, in Goa eene maat voor drooge waren
in welke 550 spaansche ponden rijst gaan.
MURAJOLA, eenepausselijke zilveren munt te
Bologna en Ferrara.
MtmcEA, Murcia, volgens sommigen de Venus
der oude*Latijnen, volgens anderen de godin
der vuilheid hi' de Romeinen, wier stand-

MUSK.

beelden, om dezelve te karakteriseren, bestendig met stof en mos bedekt waren.
MURIATICUM, lat.,gezuurd zout, of zoutzuur
bevattend middelzeut, loo tout. Muriatisch,
zoutzuur, of zoutzuur bevattende.
MURICITEN, eene soort van versteende slakken.
MUROSITEN, muisvereerders, of die, met behulp
van dezelve, waarzeggerij en tooverij oefenen.
MURRE, in Tirol eene soort van lavine, als eene
menigte van zand en steenen van de bergen
afrolt, en het land bedekt.
MURRHENISCHE VAZEN, vasa murrhina, prachtige
vazen der Ouden, uitstekende door kostbaarheid van stof en fraaiheid van bewerking.
MURRHIXE, een drank, bij de Franschen, van
zoeten wijn, met fine specerijen, toebereid.
MURSEN
Myrsen) de tartaarsche adel in de
Krim.,
MUSAEUS, zoon der maan en van Eumolpus,
zeergeoefend in de e p ees- en dichtkunst.
MUSAGEET, muzenleider, een der meestgewone
bijnamen van Apollo.
MUSARD, musarde, fr., een persoon, die overal
blijft staan, en met domme nieuwsgierigheid
rondziet en snapt.
MUSCADIN, een muskusrieker, eenpronkertje;
een man, die zich naar de mode kleedt.
Muscus, lat., muse, fr., muskus, eene bekende sterk riekende stof. Musqueren, met
muskus toebereiden, aan iets eenen muskusgeur geven.
MUSCAL, een muzijkinstrument der Turken,
naar eenepans- of papagenospijp zweemende.
MUSCATELLER- of MUSCAATWIJN, een zeer zoete,
specerijachtige italiaansche wijn.
MUSCAVI, een verhittende drank, welke de Turkengebruiken, om zich voor de vermaken
van den harem sterk te maken.
MUSCHAF, eene a ndere schrijfwijze voor Mosehaf.
MuscuLEux, fr., gespierd, sterk van spieren •;
spierachtig.
MUSEN, muzen , fabelk., de zanggodinnen,
negen in getal, als : Clio, Euterpe, Thalia,
Terpsichore, Melpomene, Erato, Polymnia,
Urania en Calliope ; de godinnen der kunsten en wetenschappen ; de schoone wetenschappen,
bijzon
der de dichtkunst.
MUSETTE, een doedelzak. Ook een muzijkstuk
van eenen slependen Loon en 6/8 maat.
MUSEUM, eeneplaats, aan de schoone kunsten
en wetenschappen gewijd, waar geleerden
An te vergaderen; ook een kunstkabinet;
insgelijks eene studeerkamer.
MUSICA, lat., muzijk, toonkunst, zangkunst,
speelkunst op instrumenten. Nusicant, een
speelman, een muzijkspeler. Nusicus, een
toonkunstenaar.
MUSJE, voorheen een klein maatje voor natte
waren bij ons.
MUSIVISCH WERK, zie Inosaik.
MUSKEL, muscle, eene spier.
MUSKET, eengeweer. Musketier, een voet-
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knecht. — Nusketon, mousqueton, eene
verouderde soort vangroote musketten,
met eenen korten loop en wide monding,
waaruit men op eens verscheidene kogels
schoot.
MUSQUEREN
zie muscadin.
,
MUSSELIN, pontonniers bij de Turken.
MUSTACHIO, eene venitaansche maat voor natte
waren.
MUSTERAKA, bij de Perzen, wier jaar uit 12
maanden van 30 dagen bestaat, de 5 dagen
Nvelke bij een gewoon, of de 6 dagen, die
bij een schrikkeljaar, na verloop der 12de
maand, ingelascht worden, om het jaar de
behoorlijke lento te geven.
MusuNA, ntesana, mesuna, eene Marokkaansche zilveren munt, omtrent 3 stuivers
waard. De europesche kooplieden noemen
dezelve blankille, blanquille.
MUSUR-AGA, opperregter bij de Turken.
MUSURGIE, de kunst, om de consonanten en
dissonanten, in de muzijk, te re ten tikle
aan te brengen.
MUTABEL, veranderlijk, onbestendig. Mutabilitelt, veranderlijk, verandering, onbestendigheid. .Mutatie, mutatio, lat. verandering,
verwisseling, plaatsverandering, verplaatsing
(van de eene stall naar de andere, als krijgslieden, ambtenaars). Nuteren, veranderen.
Mutatis mutandis, wordt gezegd, wanneer
eengeschrift aan meer dan eenen persoon te
g
elijk gerigt is, waarvan de inhoud dezelve
blij,
ft en de namenalleen veranderd worden.
MUTEREN, veranderen, voornamelijk dienende
tot aanwijzing van den over an der 'on ens
discantstem in de mannelijke, ten tide der
manbaarheid.
MUTILATIE, mutilatio, lat., verminking. Nutileren, verminken.
MUTIN, fr., NI ederspannig, halstarrig, hoofdig,
koppig, oproerig. .Mutineren, muiten, oproerig warden, eenen opstand verwekken,
zich weerspannig gedragen. Mutinerie, muiterij, opstand, oproer. Mutiniers, muitemakers, oproerstokers.
111UTINUS, Mutunes, een bijnaam van Priapus
hi' de Romeinen.
MUTUEEL, fr. mutuel, wederzijdsch, over en
weer : een mutueel testament.
IIUTULUS, de kraagsteen, sparrekop, deelkop, in
de dorische bouworde.
Mu rruum, geleend goed, geldschuld. Mutuum
adjutorium, onderlinge hulp of ondersteuning.
MUZELMAN, zie moslem.
Muzzr, turksche benaming der galeislaven.
MYCHMUS, mychthismus, mygmus, het stenen,
steunen, diepe zuchten.
MYcosrs, een slijmpolyp, een sponsachtig
vleeschuitwas.
MYCTER, de neus of veeleer een neus at neusgang. Mycterophonia, neusstem, neustaal,
spreken door den neus.

MYRI.

mydosis, eene vervuiling, door al te
roote vochtigheid ontstaande. Ook eene
g
vuile verettering in de oogleden, welke
hieruit of uit verslijming ontstaat.
MYDON, wild vleesch in de fistels.
MYDROS, bij de ()uden een stee p of stuk ijzer,
dat zij bij het sluiten van vrede in de zee
wierpen,
am de onverbreekbaarheid en
eeuwige duurzaamheid van den vrede aan te
toonen.
MYELITIS, mergontsteking, bijzonder .ruggemergsontsteking. Nyelos, merg, bijzonder
ruggemerg.
MYLADY, engelsche vrouw van rang.
MvuTTA,
der Babyloniersdeen Ass
riers, aan welke de vrouwen jaarlijks eenmaal met eenen buitenlander in derzelver
tempel offeren moesten.
MYLOLOGIE, verhandeling over de vliegen, muggen, enz.
MYLORD. Zie Lord.
MY MOEDA, eene halve moeda, oudeportugesche
g
ouden munt van 1000 rees.
MYODE, vliegengod, wien men goddelijke eer
bewces en offerde, om van degevleugelde
insekten bevrijd te zijn. — In Afrika wordt
hi' Achor en in de gewijde schriften Beölze-

NUMB,

bubgenoemd.
spiervormig, muisachtig. Nyodynia,

MYODES,

zoogenaamd rhumatismus, eigenlijk spierpijn. Myonarcocis, stomplleid of traagheid
der spieren, gevoel van zwaarte in de spieren. Illyopalmus, het spiertrillen.
MYODESCOPSIE, ongesteldheid der oogen, waarbij allerlei zwarte stippen, vezels, enz., even
als mu en in eene gestadige opkiimmende
en nederdalende beweging, voor de oogen
zweven.
MYOGRAPHIE, beschrijving der spieren. Myologie, de leer der spieren. Nyotomie, ontleding
der spieren.
MYOMANTIE, waarzeggerij door middel van
muizen.
MYOPIE, kortzigtigheid. Myops, een kortzigtige.
M yRIADE, eengetal van tien duizend.
MYRIAGRAMME
,
een gewigt van tien duizend
grammen.
MYRIAMETER, eene lengtemaat van Lien duizend
meters.
MYRIARE, eene vlaktemaat van tien duizend
aren.
MYROBOLANEN, eene soort van welriekende
eikels, of noten, in Oostindie.
MYORRHEXIS, de scheuring of oprijting der
spieren.
MYOSIS, eene tegennatuurlijke vernaauwing
van den oogappel, welke somwijlen tot eene
volkomene sluiting aangroeit.
MYRINGA,
myrinx , het trommelvlies in het oor.
MYRIONYM, die 10,000 of eene groote menigte
namen heeft.
MmismA, myrismus, ntyroma, myrosis, het

inzalven, insmeren, smeerkuur.
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eene mier. Nyrtnecia, myrmeciae,
mierwratten, platte en zeer harde pijnlijke
wratten aan de voetzolen en in deplatte
hand. Myrmeciet, een steen, waarop eene
kruipende mier voorkomt. Myrmeciasis,
myrtneciasmus, myrmecismus, het jeuken
en kriewelen als van mieren, het mierengekruip • bij sommigen schurft. Myrmidons. Zie

MYRMIX,

Mirmidon,
MYRMILLONEN, eene

soort van romeinsche kampvechters, die zeer zwaar geharnast waren,
en op de knie liggende vochten.
M y amn',mucus, een schild, waarmede de Ouden
zich bedekten, wanneer zij half kruipend de
muren van eene belegerde stad naderden.
MYRON, die uitvele planten vloeijende balzamieke stoffen ; zalf. llyrothecium, eene zalfkast. — Ook figuurl., redeneerkunstige
sieraden.
MYRRHA, dochter van Cyniras, had bloedschandi en omgang met haren varier, die haar,
bij de ontdekking hiervan, wilde dooden •;
maar zij werd in eenen myrrhenboom veranderd, na eerst Adonis ter wereld gebragt te
hebben.
MYRRBE, eene buitenlandsche bittere bars.
MYRRHINIET, een steen, welke eene n myrrheachtigen reek van zich geeft.
Mvwro, befaamde Amazone, welke zich aan
Mercurius overgaf, en bij hem moeder van
Myrtellus werd.
MYSIS, het sluiten der lippen, oogen, enz.
MYSRA, misser, mesr, eene egyptische gouden
munt, door de Beys te Kairo geslagen en
voor zerimabubs uitgegeven wordende, omtrent 1guld. 16 stuiv. waard.
MYSTAGOGEN, waren bij de oude Grieken zekere,
door de overheid aangestelde manners, welke den reizigers alle gedenkteekenen en alle

MYX0.

voorwerpen, die opmerkzaamheid verdienden, moesten aanwijzen, waartoe ook de
g
odsdienstplegtigheden behoorden.
MYSTER1E, fr. mystere, lat., mysteriuni, geheim, verlorgenheid in de godsdienst.
.Mysterieus, fr., Mystêrieuz, geheimzinnig.
Mystiek, fr., mystique, leer der geheimen,
bijzonder de leer der verborgene vereeniging
van de ziel met hetgoddelijke wezen •; ook
de navorsching van den verborgen zin der
heilige schrift. Mysticismus, het geloof in
zulk eene leer der verborgenheden, ook in
bovennatuurlijke ingevingen •; eene dweepachtige neiging tot wondergeloof. Mystisch,
verborgen, geheimzinnig, bovenzinnelijk.
MYSTIFICATIE, misleiding van iemand, door op
zijne ligtgeloovigheid te werken. Mystificeren, de ligtgeloovigheid van iemand ten
nutte maken, om hem allerlei belagchelijke
zaken op den mouw te spelden.
MYi, oudtijds eene nederlandsche rekenmunt,
1 /i2
van een root.
MyrAcismus, in de redekunst, het gebrek, dat
de letter N al te dikwips gebruikt en daardoor een wangeluid veroorzaakt wordt.
MYTHE, Nythos, tnythus, gr. en lat., verhaal,
verdichtsel, inzonderheid omtrent degodenleer der Ouden ; beeldrijk verdichtsel aangaande de godheden en helden der Ouden.
Nytisch, verdichtend, fabelachtig, het een
tot de fabelleer betrekking heeft. Nythologie,
de leer der oude verdichtselen,
bijzonder de
heidensche godenleer, de fabelachtige godsdienst der Ouden ; de fabelleer (eene gelukkige uitvinding en onuitputbare bran voor
dichters en beeldende kunstenaars).
MYXODES, slijmachtig.
.
MYXOSARCOMA, een sponsachtig, slijmig vleeschuitwas, een slijmpolyp.

• als getal, beteekende N in oude tijden NACARA, eene pauk, naar de spaansche eastagnetten gelijkende, en eertijds bij de Turken
900, en met eene streep er boven N 90,900.
zeer ingebruik.
N. B., nota bene, wel aan to merken.
NACELLE, een scheepje, schuitje.
N. c., nostro conto, op onze rekening.
N. L., non liquet, de zaak is nog niet behoorlijk NACIITEGAAL, een oud veldgeschut der 16de
eeuw, tot de kartouwen behoorende en 50
gestaafd.
ond ijzer schietende.
N. m., nova moneta, nieuwe munt.
P
N. N., flown nescio, zijnen naam weet ik niet, NACHTMERRIE, zie incube.
of ik wil hem, ten minste, thans Diet noe- NADAB, hoogepriester bij de Perzianen, even
als mufti bij de Turken.
men • ook : notetur nomen, de uitgelaten
NADIR (het) , is een arabiesch woord, het nenaam moet ingevuld worden.
deraspunt des hemels onder onze aarde, hetN. s., notre Seigneur , onze Beer Christus.
we het zenith, of het kruinpunt tegenoverN. T., novum testamentum, het nieuwe testagesteld is.
men t.
de opperste onder de Emirs, onder
NAEKIB
,
NTO., netto, juist N. of LB., nettopond.
Wiens regtsgebied de overigen staan. Ook
in getal, de zoo en zooveelste.
No., numero,
hij, die de heilige vaan van Muhammed
Nom., noie, nomine, in naam.
drag t.
NOT. PUBL., notaries publicus, openbaar notaris.
NAENIE, Nenie, eerie godin der Romeinen, over
N. s., naschrift.
de liken en begrafenisplegtigheden van
NAAMA, het gebed der Turken, hetwelk zij
oude lieden gesteld. Ook een flood- of lijkdagelijks vijf maal moeten doers namelijk,
zang. In het algemeen een klaag- of treurbij het opgaan der zon, des middags, teen
lied.
den avond,
bij het ondergaan der zon, en
NAEVI, moedervlekken.
om een uur in den nacht.
NAFIRI, een blaasinstrument in Oostindie, naar
NAASTING, het regi van naasting, of het regt
eene trompet gelijkende.
van voorkeur, volgens hetwelk iemand, bij
den verkoop eener zaak, een nailer regt NAGEL, een gewigt voor wol, in En eland van
iets meer dan 6 pond.
daarop heeft, dan een ander, dat is, dezelve
voor denzelfden prijs, welken een ander NAGELPROEF, de proef van een geheel uitgedronkenglas, welke daarin bestaat, dat men het
geboden heeft, met uitsluiting van hem, kan
omgekeerd op den nagel zet, en den laatsten
koopen, en wanneer dezelve reeds verkocht
druppel daarvan aflikt.
is, kan terugnemen.
NAGELVAST, alles, wat in een huis, of ander geN
A BLA, naula, naulium, een muzijkinstrument
bouw, met nagels, of spijkers, vastgemaakt
der Pheniciers en andere oude volken, naar
is, zoodat het niet, zonder alvorens losgeeenen citergelijkende.
maakt te zijn, kan verplaatst worden. Men
NABOB, titel der koningen in Azie, Oostindie,
zegt gemeenlijk card- en nagelvast.
Bengalen enz. • ook een bevelhebber der
troepen des voormaligen Mogols •, insgelijks NAGIJ, hongaarsch, groot.
een ambtenaar der oostindische compagnie , NAHASE, de laatste maand der Mooren, welke
den 26sten Julij begint.
en daar dezen in IndiO gewoonlijk groote
rijkdommen verkregen, zoo noemen de En- NAJADE, watergodin, waternimf.
gelschen eenen zeer rijken man, die luister- NAIB, bij de Turken een geestelijke hijzitter
in de geregtshoven. Ook een helper en
rijk leeft, eenen nabob.
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sehrijver van eenen mollah of cadi. Eindelijk
een dorpsregter.
NA1EF, fr. nail, natuurlijk, ongekunsteld, onbestudeerd, aardig, ongedwongen. Naiviteit, fr., naiveté, natuurlijkheid, ongekunstelde, aardige uitdrukking.
NAISSANCE, degeboorte, het geslacht; oorsprong,
afkomst.
instrument der Hebrars
NAKABHIM
een muzijk
,
Haar eene fluitgelijkende.
NAMAHREM, de wet, welke bij de Turken bepaalt, vie van de bloedverwanten de vrouwen in den Harem zien mogen •, zijnde dit
g
ewoonlijk vaders, broeders en ooms.
NANAKS, wilde volksstam, op de gebergten van
het oostindische rijk Aschem.
NANDJOGIN, nandiogin, eene langwerpig vierhoekige japansche zilveren munt, omtrent
1guld. 4 stuiv. waard.
NAIVE, eene godin der oude Perzen, de godin
der jagt of wel Semiramis voorstellende.
NANKIN, fr., nanquin, eerie soctrt van stof, uit
sinesche boomwolgemaakt. Nanquinett,
eene stof van dezelfde soort, rnaar sterker,
en hooger geschat, dan de eerstgenoemde.
NANNACUS, eene der oudste koningen van Griekenland, die den zondvloed van Deukalion
voorzeide.
NANQUE, een goad- en zilvergewigt op het
eiland Madagascar, van 6 grein. Een ander,
nanqui genoeind.
NANUS, klein, dwergachtig • eigenlijk in plaats
van nastos, digt, ineengedrongen. Antygdwergamandel.
dalus nana,
NApEEN,heidensche bosch- dal- en heuvelnimfen.
NAPELSCH GEEI, een hooggele mineraal, bij
Nape's gevonden wordende, en als verw bij
de schilders ingebruik.
NARITA, eene soort van ontvlambare, door de
natuur -voortgebragte olie •, ook in de scheikunde, de naam eerier witte, doorzigtige
vochtigheid, van eenen zeer doordringenden
reuk, Welke ongemeen ligt, vlugtig en ontvlambaar is, en uit wijngeest, door middel
der zuren, bereid wordt.
NAPOLEONS D ' OR eene bekende, nieuwfransche
gouden munt (1808); op den rand staat :
.Dieuprotêge la France , God bescherme
Frankrijk.
NAPOLETANI, of Diaroloni, to Napels zekere
hart- en maagsterkende anijskorrels, welke
met suiker en kaneel overtogen en toebereid worden.
NARADE, eengroot platbodemd vaartuig in
Astrakan, met eenen mast en een groot breed
zeil.
NARCA, narce, de verdooving, verstijving.
NARCIS, Narcissus, in de fabelleer, een school]
jongeling, die van vele riimfen to vergeefs
bemind en daarom door dezelve vcrvloekt
werd ; waarop hi' allengs ineengekrompen,
en eindelijk in eene pie blown, de narcis,

NATI.

veranderd is. Andere vertellingen brengen
mede, dat hij, eens van de jagt komende,
zijne beeldtenis in eene fontein zag, en
daarop dermate verliefde, dat hi' verkwijnde en stierf.
NARCOSIS, het dommaken en slaapverwekken,
hetgevolg van verlamming of gebruik van
opium.
NARCOTICUM, een slaapverwekkend, bedwelmend
middel.
NARDE, nardus, de oostersche naam van verscheidene welriekende kruiden, waarvari de
Ouden welriekende zalven en wateren maakten.
NARRAIN, eerie oostindische nieuwe zilveren
munt, welke in Bengalen, en bijzonder in
Butan, de gangbare munt uitmaakt, en omtrent 8 stuiversgeldt.
NARRATA, vertelsels of de nadere omstandigheden eenergebeurtenis.
NARRENFEEST, een feest in de middeleeuwen,
ornstreeks Kersmis, gevierd, een overblijfsel van de Saturnalien der Ouden, en waarbij
de kerkelijke plegtigheden, bespottelijk,
nagebootst werden.
NARTHEX, gr. ,
een staf met eenen achtkanten
knop, welken de oude grieksche regenten
droegen, die van daar ook narthekophoren
g
enoemd werden.
NASAAL, wat eenen klank door den neus heeft,
als nasaalletters, neusletters, enz. Desgelijks,
bij de orgels, zekere fluitstem •; ook nasarde,
nasat en nasatfluit genoemd.
NASSIB, dus noemen de Turken het noodlot, of
de voorbeschikking, daar alles, naar hun
gevoelen vooraf bepaald, en in een boek, in
den hemel, opgeschreven is.
NASSIL, bij de Turken het fatum, noodlot of de
voorbeschikking.
NATAGAI, bij de Tartaren, de hoogste God,
dien zij als den heer der aarde en van alle
g eschapene wezens aanbidden .
NATALES, natalitia, de sterfdagender Heiligen
en Martelaars.
NATIE, y olk, geslacht, landgenooten.Nationaca,
het een tot een gezamenlijk yolk behoort,
of hetzelve eigen is.Nationaalschulden,schulden van het land. Nationale troepen, uit inboorlingen bestaande. Nationale vergadering,
eene vergadering van afgevaardigden des
yolks, om in deszeifs naam's lands welzijn
to behartigen en to het en bevorderen.
Nationaliseren, burger maken, van eene
vreemde natie als landsman, alsburger opgenomen worden, het burgerregt verkrijgen.
Nationaliseren, een door de fransche ornwenteling ontstaan woord : tot het voorwerp der
gansche natie, of ook der natie eigen maker.
NATIVITEIT, nativite, naissance, de geboorte.
Ook bij de sterrekijkers de voorspelling der
menschelijke lotgevallen, uit den stand der
sterren in het uur dergeboorte.
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zeilbaar. Navigatie-acte, eene engelsche handelwet van 1651, volgenswelke vreemde
schepen alleen zulke goedieren naar britsche
havens mogen voeren, die voortbrengselen
des lands zijn, aan hetwelk het schip toebevoortbrengsels der natuur, natuurzeldzaamboort, en uit krachte waarvan britschegoeheden. Naturalienkabinet, eene verzameling
dezen op een schip mogen uitgevoerd worvan zoodanige zeldzaamheden. Naturaliseden, dat niet in britsche statengebouwd
ren, hetzelfde als nationaliseren. Natural&
is, en vanwelks manschap niet, ten minste,
sering, het burger maken. Naturalismus,
twee derden, benevens den kapitein, gebode natuurlijke godsdienst, het leerstelsel van
rene ofgenaturaliseerde Engelschen zijn.
de natuurlijke godsdienst, het tegenovergestelde der openbaring. Naturalist, voor- NAZIREÉR, nazareer, soort van Joden, die de
gelofte gedaan hebben, van een wijn te
slander van de natuurlijke godsdienst •;
drinker', het Naar niet te late n scheren of
een , die de christelijke geopenbaarde
afsnijden, eene dooden aan te raken, enz.
godsdienst loochent •; ook een natuurkundige : insgelijks een ongeleerde schermer, of NECESSAIRE, fr., een ligt, gemakkelijk mede te
voeren doosje, waarin men allerlei kleine op
die het schermen nietgeleerd heeft. Natureis onontbeerlijke din en als scharen, mesrel, fr., natuurlijke geaardheid, gemoedssen, potlooden, enz., pleegt te bewares •; van
stemming. Natuurrijk, daaronder verstaat
het fr., necessaire, noodwendig. Necessiteit,
men gewoonlijk driederlei, namelijk het
lat., necessitas , noodwendigheid. Necessisteen-, planten- en dierenrijk.
teren,
dwing,
en noodzaken.
NATUUR, zie natura.
NEBENBEIK, een schip op den Donau, van 130
NAULON, dus werd in de fabell., het stuk geld
a 140 voet, hetwelk door een ander op sleepgenoemd, hetwelk Charon den doode
touwgenomen wordt.
erste, om hen over te voeren.
P
NEBRIDEN, de kleederen of ruwevellen, welke
NAUHACHIE, een spiegelgevecht te water, een
oudtijds bij de Bacchusfeesten gedragen werschouwspel bij Grieken en Romeinen, waarbij
den. Ouk eene reeks van beroemde geneesmen op eene, hiertoe bijzonder ingerigte,
heeren uit hetgeslacht van JVebris , een
plaats, zeegevechten, zeemonsters, enz. verafstammeling van Asclepiades, waartoe ook
toonde. De strijders, naumachiarien, waHippocrates behoort.
ren gewoonlijk ter dood veroordeelde misNEBRIT, een aan Bacchusgeheiligd edelgesteente,
dadigers.
hetwelk aan de Nebriden. gedragen werd.
NAUPLIUS, koning van het eiland Euboea, varier
van Palamedes, stortte zich uit wanhoop in NECESSITAS, het onvoorwaardelijke noodlot, eene
godin, welke, volgens de Grieken en Romeizee, bij het verneinen, dat Ulysses en Diomenen, alles, zelfs degoden beheerschte.
des de schipbreuk, welke hi' hun bereid had,
NECROCAUTIE, de verbranding der dooden. /Vecroontkomen waren.
logium, necrologue, een kerkboek, kerkrebij de
•
NAURUS, neurus, de eerste dag des jaars
g
ister, bijzonderlijk in kloosters, waarin de
Perzen, welke op den 'P en dag der lente invalt,
namen van de weldoeners en de afgestorvenen
en als een feestgevierd wordt.
der orde, als ook die der bisschoppen, abten,
NAuscomE, zeewaarzeggerij, eene voorgewende
enz. opgeteekend worden •; doodboek, doodu itvinding van den Franschrnan Bottineau ,
register. Necromantic, nigrornantie, de waarors op het vaste land te be ales , wat op zee,
zegging door bezwering der algestorvenen,
op eenen afstand van 250 mijlen, plasts had.
de zwarte kunst. Necromant, een die de
NAUSEA, mal de mer, zeeziekte, walging, missezwarte kunst verstaat. Nigromantijner,
lijkheid, neiging tot braken. - - Ad nauseam
orde van zoodanige personen in Egypte, die
usue, tot walgens toe (b. v., iets verhalen,
de zwarte kunst oefenen.
bewijzen, enz.).
NEcRos, necys, dood, de dood, de doode, het lijk.
NAUTIEK, nautica, lat., de scheepvaartkunst.
NECTAR, godendrank •; ook artsenijdrank.
Nautisch, tot de scheepvaart behoorende.
NEFAS, onregt, onbillijkheid, ondeugd,
NAUTILITEN, versteende schaaldieren, antlers
drijf • ook een onmogelijk ding. Per pas et
nautili.
nefas, niet geheel en al met regt, op eene
NAVAAL, tOt de zee- of scheepvaart behoorende.
geoorloofde en ongeoorloofde wijze.
NAVARCH, vlootvoogd •; de bevelfiebber over de
gezamenlijke schepen, welke door de bond- NEGATIEF, nOgatif, fr., ontkennende, eene ontkenning inhoudende. In de algebra heet
genooten der oude Rorneinen aan dezen overeene negative grootte zoodanig eene grootte,
gelaten werden.
welke het minusteeken ) voor zich heeft.
NAVARRA-DAALDER, eene oude fransche zilveren
Rene negative, eene ontkenning, eene ontmunt, van het jaar 1718, ter waarde van
kennende stelling; een weigerend antwoord:
1gulden 15 stuivers omtrent.
houdt zich bij de negative. Negatie, ontNAVETTE, eene indiaansche kano in Moustique.
kenning; ook het ontbreken eerier eigenNAVIGATIE, scheepvaart. Navigabel, bevaarbaar,
NATRIX,

eene adder.

in natura, in de natuur, bloot, oork. In puris naturalibus
spronkelij
, naakt.
Jus naturae, het natuurregt. IV aturalien,

NATURA,
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komen, en in onregelmatige, draadvormige
schap, waarvoor eene zaak, volgens hare
natuur, niet vatbaar is. Negeren, ontkennen.
ligchamen verdeeld worden, zoo als bij de
NEGERS, de bewoners van eengedeelte van
mossen- en varenkruiden.
Afrika, diegeheel zwart zijn, en een gekroesd NEODAMODEN, hi ' de Spartanen de vrijgelatene
en week wolachtig haar hebben.
slavery die burgers werden.
NEGLIGE, fr. nachtgewaad •; ook elke huisklee- NEOGNOS., ni euw geboren, pas geboren kind •
Negligence,
ding. iegligent, nalatig.
nieuw, frisch.
nalatigheid. Negligeren, fr. nêgliger, ver- NEOGRAAPH, een nieuwschrijver, dat is iemand,
onachtzamen.
die van de tot hiertoe ingebruik zijnde
NEGocE, fr., negotium, lat., negotie, werk,
spelling afwijkt. Neographie, de afwijking
zaak, bezigheid. Negociant, handelaar,
van de oude en gewone spelling.
iemand, die in hetgroot handel drift. Nego- NEOLOGIE, uitvinding, gebruik van nieuwe
cieren, handeldrijven •; ook in onderhandewoorden, of van oude woorden in eene
ling zijn; van hier negotiatie, onderhandenieuwe beteekenis. Neologisch, nieuw (van
ling, handel met actien, wisselbrieven, enz.
woorden). Neologiseren, zich van nieuwe
Negociabel, fr. nêgociable, verhandelbaar,
woorden bedienen. Neologisntus, gewoonte,
als actien, wissels, schuldbrieven, enz. Negovaardigheid, om nieuwe woorden te smeden
ciantisrnus, handelgeest •; de geest, de
en te gebruiken. Neoloog, eigenlijk iemand,
gezindheden en grondstellingen der koopdie zich van nieuwe woorden bedient; ook
lieden. 1V6gociateur, een onderhandelaar.
die omtrent deze of gene zaak, eene van de
NEGOR, negore, eene soort van Priester in Japan.
gewone afwijkende denkwijs koestert. Thans
NEGRES-CARTES, ruwe smaragden van de edelste
wordt dit woord veelal gebezigd voor een
ketter, voor iemand, die vreemde enschakleur, Welke voor de bestegehouden worden.
NEHALEN1NIA, eene godin der oude Batavieren
delijke gevoelens, ten aanzien van de godsdienst, omhelst en voordraagt. Neologisch
en Germanen, voor degodin der vruchtbaarwoordenboek,verklaring van nieuwe woorden.
heid en van den handelgehouden wordende.
NEI, eene soort van rieten dwarsfluit, bij de NEOMIA, een feest, hetwelk de Grieken ter eere
Turken ingebruik.
van Bacchus vierden, als de most uitgegist
NLIAERA , neira, onderlijf, bijzonder van de
had, en zij nieuwen wijn drinken konden.
NEOPHIET, neophyte, fr., een nieuweling in de
dieren.
NE1TR , eenegodin der Egyptenaren , welke
godsdienst •; een nieuw bekeerde.
omtrent met de Minerva der Grieken over- NEOPTOLEMUS, bijnaam van Pyrrhus, zoon van
eenstemt.
Achilles.
NEKIR en MIJNKIR, volgens de leer der Muham- NEOS, nieuw, frisch, jeugdig. Neotericus, een
'on elfin •; ook hij, die in nieuw
medanen, twee engelen, die de afgestorvenen
tijd
in hetgraf, over hun leven op aarde, ondergeleefd heeft of nog leeft, die niet tot de
zoeken.
Ouden behoort • eindelijk hij, die al te zeer
NEKYSIA, een feest, hetwelk de Grieken, in April,
het nieuwe aankleeft. Neoterismus, vernieuter eere van hunne overledenen vierden.
wing, nieuwigheidszucht.
NELAUS, zoon van Neptunus en de nimf Tyro, NEPENTHE, eene smert en droefheid verdrijvende
artsenij.
echtgenoot van Cloris en vader bij haar van
12 kinderen , die (behalve den afwezigen NEPERIAANSCHE STAAPJES, zekere staafjes, door
Nestor,) met hunnen vader door Hercules
Neer uitgevonden , om de verrnenigvulgedood werden •; dewijl Nelaus hem den doordigingen en deelingen, enz. gemakkelijk te
verrigten.
tat naar Spanje geweigerd had.
NEMAS, zie naama.
NEPHALIA, woordelijk nuchteren, verscheidene
NEMESIA, een feest, hetwelk de Grieken ter eere
feesten en offers derGrieken, waarbij men,
van hunnegodin Nemesis vierden, en daarbij
in plaats van wijn, merle offerde.
NEPRELA, nephele, nevel, wolk.
voor hunne dooden offers bra ten.
NEMESIS, fabelk., degodin der wraak, eene NEPHELION, nubecula, wolk- of nevelachtige
godin, wier ambt het was, allen uit trotschhoornvliesvlek, een klein wit vlekje in het
heid en overmoed beganen wrevel te wreken,
oog, het zien zeer belemmerende.
en wier on evade men zich, derhalve, door NEPHRALGIE, nieren- of lendenpijn. Nephritis,
onvergenoegdheid en al te dartele wenpijn in de nieren, nierenziekte, ontsteking
schen, op den hals haalde. Zie Adrastea.
der nieren. Nephritisch, met nierenwee
NEMO, niemand. 1Vento omnibus horis sapit,
gekweld.
NEPHRIEL, een doorschijnende steen, Welke
niemand is ter alter uren wijs.
NEMOLIETH, eene soort van stee p en van eenen
zeer hard, gewoonlijk blaauwachtig groen,
buitengewonen vorm, op welke de natuur
maar somwijlen ook groenachtig wit is.
bosschen voorstelt.
1 NEPHTHYS, eene egyptische godheid, de zuster
NEMORLASTEN, draadkiemen , die kietnen der 1 van Osiris en Isis, en gemalin van Typhon.
planten, waarbij de zaadlappen nit de aarde
KUISTWB.

Osiris verwekte bij haar Anubis.
57
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bloedverwant. Nepoten, de verwanten
van denpaus. Nepotismus, verwantschap ;
verzorging van verwanten, de moeite, die de
hooge ambtenaren zich geven, om hunne
bloedverwanten te verrijken. ,
NEPROBATAE, koordedansers bij de Grieken.
NEPTUNUS, bij de oude Heidenen, de god der
zee. Neptunisten, de aanklevers van het
gevoelen, dat de met de aarde plaats gehad
hebbende omwentelingen, door water, of
door overstroomingen, zijn bewerkt geworden ; in tegenoverstelling der vulkanisten,
welke beweren, dat deze omwentelingen aan
de werking van het vuur moeten toegeschreven worden.
NEPYESCH, degeringste of slechtste van de 3
zielen, welke de Cabbalisten aannemen, en
waaronder zij niets meer dan de levenskracht
van den mensch verstaan. De betere ziel,
Ruach genoemd, is het vermogen om te
denken, en de volkomenste, welkeden naam
Nesehamah of IVessainah bekomt,
,
is een
adem van hetgoddelijk verstand. — Deze
volkomenste ziel wordt door de middelste,
en deze Iaatste weder door de geringste
omkleed.
NEREIDEN, vijftig zusters, volgens de fabelleer,
nimfen des oceaans of der wereldzee, zee oeen zeegod, vader der
dinnen. Nereus
,
NereIden.
NERITEN, zeeslakken.
NEROLI, geest des bloesems van oranjeappelen,
eene olie, welke uit den bloesem van oranjeappelen geperst wordt.
NERONiSCH, barbaarsch, wreed, van Nero.
NERTEROLOGIE, dat gedeelte der natuurleer, hetg
welk van de onderaardsche diner,
NERVEUS, nerveux, fr., sterk •, fig., bondig,
krachtig.
NERVINA, alle zenuwsterkende geneesmiddelen.
NERVUS, al wat sterk gespannen is of gedacht
kan worden, bij voorbeeld de pees van eenen
boogieren,
enz. Nereus
sp
, de zenuwen,
rerum, de kracht van zaken, dat is, hetgeld,
om uit te drukken, dat hetzelvealles vermag.
NESCHIKO,
joodsch, een kus.
NESSUS, een Centaur, zoon van Ixion en de
wolk, Dejanire voor Hercules over de rivier
Evenesgevoerd hebbende, wilde hi' haar
voor zich zelven wegvoeren ; maar werd
door Hercules met eenenpip doorschoten.
Hierop gaf hi' stervend zijn., in vergiftigd
bloedgedoopt, hemd aan Dejanire, en
wreekte door hetzelve zijnen flood nog aan
Hercules.
NEsTELE, het vasten. Ook de ledige darm, en
het water, als nuchter element.
NESTOR, koning van Pylos, bekend door zijnen
hoogen ouderdom, en daardoor bekomene
ondervinding. Nog heden client zijn naam,
om een' man van hoogen ouderdom te beteekenen.
NEPOS,

NESTORIANIISMUS, leer

NIAB.

van Nestorius, die in de
vijfde eeuw bisschop te Antiochien was, en
beweerde, dat Christus wel twee onderscheidene naturen, doch slechts eenen wil had
deszelfs aanhangers worden Nestorianen
genoemde
NE SUTOR ULTRA CREPIDAM, lat., schoenlapper
blijf bij uwe leest. Zie ultracrepidiseren.
NETE, de fide snaar in de Brie hoogste tetrachorden van hetgroote en onveranderlijke toonstelsel der Grieken.
NETOIDES, dealgerneene naam der hoogere toonen in hetgrieksch toonstelsel.
NETTETE, zuiverheid, reinheid, sierlijkheid,
net.
NETTO, ital., juist ; zonder dat er eenige aftrekking hats vindt, ook het gewigt der waren
op zich zelf, zonder op het vaatwerk of het
inpakken te zien. 1Vetto provenu, of netto
procedito, is bij de kooplieden datgene, hetwelk, ria afgetrokkene onkosten van eerie
verkochte waar, van zuiver en baar geld
overig blijft, waarover de principaal kan
beschiliken ; de zuivere opbrengst.
NEUNER, eene zilveren munt, welke 9 penningen geldt.
NEURALGIE. de zenuwpijn. Neurasthenia, zoogenaamde zenuwzwakte.
NEURE, een klein schip, eene soort van buis van
60 ton,
NEUROPTERA, insecten met vierdoorschijnende
netvormige vleugelen.
NEUROPTEREN, insekten met vier vellige of netvormige vleugels.
NEUTRAAL onpartUdig. Neutraliteit, onpartijdigheicl. Neutralisatie, in de scheikunde, de
veranderiug in middelzout. IV eutraliseren,
in den staat der onpartijdigheid brengen ;•
ook zich onpartijdig gedragen ; insgelijks in
middelzout veranderen.
NEUTRUM, onzijdig, zonder geslacht, zakelijk.
NEUVAINE., eene oude fransche korenmaat, omtrent twee schepels.
NEVEL, eene kleine munt op de kust van Coromande , omtrent 1 /2
stuiver waard.
NEVERITA, 1V-evita, Nerina, godinnen der vereerie g en eerbiedigheid.
NEVEU, fr. , neer, broeders- of zusters zoon.
NEVRITISCH
,
op de zenuwen werkende, dezelve
versterkende. Nevrographie, de beschrijving
der zenuwen. Nevrologie, verhandeling over
de zeriuwen, in de dierlijke ligchamen.
Nevroiomie, de ontleding der zenuwen, ook
de onl,leedkundige toebereiding der zenuwen.
NEWGATE., eng., eigenlijk de nieuwe deur ; de
gevangenis der hoofdmisdadigen in Londen ;
insgelijks het daarvoorliggende plein.
NEXUS, lat., zamenhang, verbinding.
NIABEL, .niable, fr., loochenbaar, ontkenbaar,
watgeloochend of ontkend, voor valsch en
onwaar kan verklaard worden.
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eenvoudigheid, domheid, onnoozelheld, van niais, onnoozel, dom. 'Lie Nigaud.
NIBELUNGENLIED, een oudduitsch heldendicht
uit de dertiende eeuw ,
hetwelk de liefde
van een dubbelpaar bezingt. Een volledig
handschrift daarvan bezit de koninklijke
bibliotheek te Munchen. Naderhand, en onlangs nog, zijn verscheidene stukken daarvan in het Licht verschenen.
NICE, bij de Grieken de godin der zegepraal,
en even als de Victoria bij de Romeinen vereerd wordende.
NICETER/EN, bij de Grieken en Romeinen de
belooningen, welke de overwinnaars in de
kampspelen bekwamen. Somwijlen ook de
offers en maaltijden , welke wegens eene
behaalde overwinning aangerigt werden.
NICHOMOR, een, tot de kalksteenen behoorende,
witte engladde steen, die het albaster nabij
komt.
NICOLA1TEN, eene sekte onder de Christenen,
in de eerste eeuw, welke, in de leer van
den oorsprong der wereld en des menschen,
van den zondenval en de verlossing, van de
leer der Apostelen afweek, en die de geoorloofdheid van met alle vrouwen naar wet evallengemeenschap te hebben beweerde,
enz. • ingevolge van welke laatste bijzonderheid, men die Roomschkatholijke geestelijken, welke, ore te kunnen trouwen, hunnen stand verlieten, spottender wijze, nicolaiten,
noemde.
N ICOLO, een tenor-blaasinstrument , hetwelk
niet verder dan tot c gaat.
lat., de tabak, naar Jean
NICOTIANA (herba) ,
Nicot, die denzelven bet eerst naar Frankrijk zond.
NIECE
,
fr., de nicht, broeders- of zusters dochter.
NIESKRUID, nieswortel, eene plant, welke hevig
niezen en somtijds den dood veroorzaakt,
maar ook heilzaam werkt in krankzinnigheid, enz.
NIGALD, dom, eenvoudig, botterik. Nigauderie,
onnoozele, eenvoudige, zotte din en.
NIGROMANTIE, de zwarte kunst, onder invloed
van boozegeesten. Nigromant, een zwarthet zwart.
kunstenaar, toovenaar.—.Nigrum,
lat., niets.
Num, nihilum,
NIHILIST, die in zaken, degodsdienst betreffende, niets gelooft •; ook hij, die in het
burgerlijke levee niets doet, tot niets te
eenis
onnut
; , onbruikbaar lid
gebruiken
der burgerlijke zamenleving.
NIKIAH, hetgeregtelijke huwelijkscontract bij
de Turken. .Nikiahlum, het huwelijksgoed.
NIL, eene tel- en rekenwijze in Oostindie, welke
zooveel als 100,000 millioen bedraagt.
NILLAS, oostindische en sinesche stollen, met
boombast en zijde vermengd.
NIMIETEIT, overvloed, in eene tegroote menigte.
Nimius, al te groot, al te sterk, al te veel ;
de maat te buitengaande. Nimia familiari-

NIAISERIE,

NOBE.

tas pant contemtum, wie zich te gemeen
maakt, wordt veracht. Omne nimium vertitur in vitium, of omne nimium naturae
inimicum, al te veel is ongezond.

,
kleinzoon van Noachbijzonder
als
jager beroemd; weshalve men een' hartstogtelijk' jager dezen bijnaam geeft.
NINSING, ninsiwortel, een, naar den sulkerwortel zweemend, kostbaar gewas, beroemd
we ens deszelfs genezende kracht.
NIOBE, dochter van Tantalus, gemalin van den
thebaanschen koning Amphion en moeder
van 6 zoons en 6 dochters, werd, omdat zij
Latonagehoond had, door derzelver kinderen
gestraft, schietende Apollo al hare zoons
en Diana al de dochters metpijlen dood,
waarover Niobe ontroostbaar was en in Steen
veranderde.
NIORDUR, de vierde god uit het scandinavisch
heldengeslacht Asen, die den loop des winds
beheerscht. Zie, Asen.
Niou, eene lengtemaat in Siam, van omtrent
3 /4
duim.
NISAN, de eerste maand in het kerkelijke en de
zevende in het burgerlijke jaar der Joden, in
onze maanden Maart en April vallende. Ook
de 7 de maand der Syriers.
Nisi, ten zij, wanneer niet : schertsend, een
hinderpaal, bij v. wanneer er slechts geen
nisi (maar) bij ware.
NISROCH, een god der Assyriers, lien men voor
hunnen krijgsgod houdt.
Nisus,
koning van Megaera, wien (volgens de
fabel) het NoOdlot een hoofdhaar verleend
had, waarvan het welzijn zijns lands afhing,
hetwelk hem zijne dochter Scylla, in den
slaap, afsneed, om haren minnaar, Minos, to
begunstigen. Nisus zijne verraderlijke dochter vervolgende, werd in eenen sperwer en

NIMROD ,

zij in eerier) leeuwrik veranderd.
NITIMUR IN VETITUM SEMPER. CUPIMUSQUE NEGATA

lat., wij haken altijd naar het verbodene.
lat., salpeter. Spiritus nitri dulcis,
geest van zoet salpeter.
NIVEAU, een water as. De niveau, op water-

NITRUM,

pashoogte.

waterpassen. Ook gelijk of vlak
makers , egaliseren. Nivelleur, waterpasser.

NIVELLEREN,

1V-ivellement, waterpassing.

sneeuwmaand, de derde maand des
nieuwfranschen almanaks • van 22 December
tot 22 Januarij..
Nix, een verdicht waters ook van eene mismaakte gestaltc.
NIZZAMI GHEDID, het nieuwe stelsel, volgens het-

NIVOSE,

vvelk de turksche krijgsmagt op de europeaansche wijze georgauiseerd of zamengesteld is.

eene engelsche gouden- en rekenmant,
1 /5 pond sterling bedragende.
NOBEL, adellijk, edel, treffelijk, heerlijk. 1Vobi-

NOBEL,

literen, tot den adelstand verheffen. Noblesse,

NOMA .

— 29.i —

fr., al de adellijken van een oord of land te
zamengenomen ; ook de stand en waarde
Bens edelmans; ook hoogheid en verhevenheid
in eenengeestelijken en zedelijken zin, waardoor de adel zich, eigenlij,
k behoorde te
onderscheiden.
NoBILE, een venetiaansch edelman of adellijke.
NOCENS,
in regten, ieder die schaadt of beleedigt.
NOCTE PARATUN, des nachts bereid • iets, dat
met veel moeite bewerkt of bestudeerd is.
NOCTAMBULE, fr., noctambulus,lat., nachtwandelaar • iemand die, in den slaap, rondloopt
en allerhande bezigheden, even als een wakende, verrigt. Zie somnambule.
NOCTULIUS, eengod der Romeinen, waarschijnlijk
die des nachts.
NOCTURLABIUM, nachtwijzer.
NOCTURNINUS, nocturnius, nocturnus, een romei nschegod, die over den nacht gesteld was.
NOCTURNUM, bij de kloosterlingen, een gezang,
hetwelk bij nacht gezongen wordt.
NODUS, knoop, een hard jichtgezwel aan de
gewrichten. — Nodus Gordius.. Zie gordiaansche knoop.
Nam, gezangen die eertijds in Frankrijk op
Kersmis, als straatdeuntjes, gezongen werden ,
om het gezang der herders te Bethlehem
na te bootsen.
NOENA, denkbeeld, begrip. Ook eene redekunstige figuur, waardoor een gezegde op een
zekerpersoon toegepast wordt.
NOETIANEN, zekere sekte uit de 5 de eeuw, leeslechts een zelfslandig, goddelijk
rende, dat erslechts
Wezen is, dat drie namen in zich bevat : in
den hemel beet het Vader,
o aarde Zoon en
p
in de krachten der schepselen Heilige Geest.
Nolsis, in de school van Plato en Pythagoras
de hoogste graad van kennis onder de 4,
welke zij aan de ziel toeschreven.
NOLENS, VOLENS, lat., goedwillig, of kwaadwillig.
Nom ME TANGERE, lat., raak mij niet aan ; springkruid, welks rijpe zaadhuisjes zich, bij de
geringste aanroering, openen •; kruidje roer
mij niet.
Nous, nolissement, de hour of bevrachting van
een schip. — Noliseren, een schip huren,
bevrachten.
NOLBROEDERS, Nolharden , Nolhardsbroeders ,
eene soort van barrevoeters, die in geen
klooster leven, maar rondtrekken , zieken
oppassen en dooden be raven.
,
NOMA
eene booze, invretende zweer aan den
mond ,
mondkanker.
NOMADEN, herders; lieden, die een bestendig
verblijf hebben, maar met hunne kudden
altoos daarheen trekken en zich daar ophouden, waar zich de beste weiden bevinden.
Nomadisch, omzwervend, zonder vaderland
of vast verblijf.
NomAimE, nomancie, de voorgewende kunst,
om, uit de letters des voornaams van een'
mensch, deszelfs lot te voorspellen.

NONA.

NONARCHEN, landvoogden

, bevelhebbers over
gansche landen of provincien.
NONEN, naam, benaming. Nomen et omen habet,
naam met de daad. Iemand
hi'den
voert
beet b. v.Vos, en is ook een sluwe vos.
Nomen
,
in de spraakkunst, beet ook een
naamwoord. Nomenclator, naamkundige,
naamkenner • ook een -woordenboek, naamregister,
verzamelingvan woorden en names.
Nommos, bij de Grieken, een openbaar beambte,
die de wetten en andere oorkonden in zijne
bewaring had. Ook een kerkdienaar, die in
de lituirgie wet ervaren was, en anderen
geestelijken voorschreef, wat zij dagelijks
lezen of zingen moesten.
NOMINA, schulden. 1VOmina activa, active
schulden, die in te vorderen zijn. Nomina
passiva, passive schulden, die betaald moeten worden.
NOMINATIE, lat., nominatio, list van eenige
ersonen, om daaruit, tot het eene of andere
P
einde, eene keus te doen •; ook het regt, om
iemand tot eene waardigheid, tot een ambt
te benoemen. Nomineren, noemen, benoemen • op eene list plaatsen, om daaruit te
kiezen i ook benoemen.
NOMINATIVUS, de i ste naamval in de latijnsche
spraakkunst.
NOMINATOR, benoemer, die iemand tot een ambt
voorslaat of benoemt.
NONINATUS, benoemd, genaamd.
NOMION, ttomos, eene soort van minnezangen
bij oude Grieken •; ook loflied op Apollo. —
Nomisch, eenenstijl hebbende, waarvan
men zich in de lofliederen op Apollo be-

diende.
NOMODIDACTUS
,
een wetgeleerde.

,
Nomocratie
wetheerschappij. Nomologie, het derde deel
derpractische wijsbegeerte ; deze wijst het
rigtsnoer van ons be eenen en afkeer hebben
aan • ook kunst der wetgeving.
NOMOMACIIEN, wetbestrijders, wetbestormers.
NOMOPHYLAX, een overheidspersoon te Athene,
die acht moestgeven, dat de wetten nageko.
men Ns, erden.
Nomos, lij de dichters, het noodlot, de wil der
goden of het zinnebeeid der wetten. Zie ook

1VOmion.
wet ever in het bijzonder te
Athene, een overheidspersoon, die van tijd
tot tijd de wetten onderzoeken en verbeteren
moest.1Vomothetie, het regt van een bestuur,
am wetten tegeven.
NONA., hetgezang of de horae, welke kloostergeestelijken op het 9 de uur van den dag, dat
is, des namiddags te 3 uren, zingen.
NON-ACTIVITEIT, in de krijgsdienst , verminderde soldij van eenen officier, die niet meer
in werkelijke dienst is : op non-activiteit
NOMOTHELT,

gegteld.
NONA.GIUM, in

de middeleeuwen het 9de deel der
onroerendegoederen van eenen overledene,
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waarop de geestelijkheid aanspraak maakte.
fr., nalatigheid; gevoelloosheid,
man el aan deelneming. Nonchalant, nalati g, traag.
NONCONFORMISTEN, in En eland ,
die hervormde
Christenen, welke met de bisschoppelijken,
ten aanzien van de uiterlijke plegtigheden,
niet overeenkomen • Dissenters. Zie conform.
het negende uur van den
NONE, in de kloosters ,
dag, om drie wren des namiddags.
NONENS, lat., een onding.
NONINS, wiskundig werktuig, bestaande gewoonlijk in eenen beweegbaren boo van quadranten, sextanten, astrolabiums, enz., dienende om degraden in zeer kleine deelen te
verdeelen.
NONJURORS, eedweigeraars
,
de Jacobiten in het
britsche rijk • dewijl zij aan de nieuwe
koningen den eed weigerden, en alleen voor
de Stuarts Baden.
NON MOLTO, muz., niet veel, niet zeer, b. v.
allegro non molto, niet zeer vrolijk. Aron
tanto, niet zooveel. Allegro non tanto, niet
zoo ras. Non troppo , niet al te veel.
NONODI, de negende dag eener Decade.
NoN OMNIA POSSUMES OMNES, wij zijn niet alien
tot alle din en geschikt.
NON OMNIBUS DORMIO, ik slaap niet bij, dat is,
ik zwijg niet op alles.
NONPAREILLE, fr., onvergelijkelijk, wat zijn gelike niet heeft. Non pareille, in de boekdrukkunst, eene soort van kleinedrukletters,
welke in fijnheid slechts door het zoogenaamdeparelschrift overtroffen wordt. Grooteene der grootste soorten van
nonpareille
,
schrift.
NON PLUS ULTRA, (het) daargaat niets boven •;
het doel, hetwelk men niet wil, of ma overschrijden.
NONSENS, lat., onzin ,
jets zonder beteekenis.
NONSUNT, een ontmande kastraat.
NON-VALEUR, fr., hij, die niet in staat is, de
belastingen te betalen •; een belastingschuldie.
NOOGONIE, de grondkennis van het ontstaan der
denkbeelden.
NooLoGIE, volgens de oude wijsgeeren, het
vermogen der ziel, om de verwantschap der
din en uit te vorschen. Vol ens Kant de
leer, dat de kennis der zuivere rede onafhankelijk van de ervaring is. Noologist, een
aanhanger dezer leer.
NOOLOGIST, diegene, welke beweert, dat de oordeelvellingen der gezonde rede onafhankelijk van de ervaringzijn, en haren oorsprong
van de rede hebben.
NOORDELIJKE TEEKENS, de zes sterrebeelden van
den dierenriem, welke zich in het noordelijk
halfrond bevinden.
NOORDSCHE RIJKEN, Rusland, Zweden en Denemarken.
NOORDSTER ORDE, eene orde, door den zweedNONCHALANCE,

NOTA.

schen koning Frederik I, in 1748, opgerigt
of liever hersteld.
NORM; dus wordt, in den russischen handel,
hetpelswerk van jonge vossen genoemd.
NORMA, lat., regel, voorschrift, bij de bockdrukkers, de verkorte titel, welken men onderde laatste regels der eerste bladzijde
van ieder vel gewoon is te plaatsen. Normaalscholen heeten de beter ingerigte duitschescholen, welke, volgens de schoolverordening van 1774, in Oostenrijk aan anderen tot rigtsnoer dienen.
NORMATIEF, wat tot re el of voorschrift dient.
NORNEN, vrouwelijke ondergodheden der oude
Celten ennoordsche volken-, zoo veel als
schikgodinnen.
NOSCE TE IPSUM,
lat. , ken u zelven.
NOSOLOGIE, ziektekunde. Zie pathologie. Nosocomium, een ziekenhuis.
Nosos, ziekte, gebrek. Nosocotnie, de oppassing der zieken. Nosographie, beschrijving
der ziekten. Nosologie, ziekteleer. Nosonomina
,,
de leer van de wetten der natuur
volgens welke de ziekten ontstaan. Nosopoeticus, nosopoeus, ziekteverwekkend.

Nos POLONI NON CURAMUSQUANTITATEM SYLLABARUM,
wij Polen even geen acht op de maat der
lettergrepen, zegt men, schertsenderwijze,
van diegenen, welke de latijnsche woorden
kort of lang uitspreken, gelijk het bun in
den mood komt.
NATAMOS, lat., spreekwoord, wij zijn
Nos P o
meer dan anderen; zoo als hoogmoedige,
ingebeelde en tevens, in den boo ste p graad,
onwetende liedengewoon zijn te spreken.
NOSTALGIE, heimwee, de met zwaarmoedigheldgepaarde be eerie naar het vaderland.
NOSTRATES (nostra aetate, ten onzen tijde), onze
lieden, landslieden, tijdgenooten.
NOTA, lat., note, fr., teeken, merkteeken • eene
schriftelijke aanwijzing, aanmerking •; ook
rekening. Nota, merle op, geef acht, let op.
rota bene, merk wel op, geef wel acht.
Adnotamnemen, opmerken. Notatu dignum,
gedenkwaardig, merkwaarclig. 1V otandum,
hetgeen op te merken is. Notabel, aanzienlijk, merkwaardig. Notabelen, de voornaamsten, aanzienlijksten, geachtsten. Noteren,
aanmerken, opteekenen. Notificatie, aankondiging, melding, bekendmaking, aanduiding. Voor notificatie (kennisgeving) aannemen.Notificeren, kond doen, aankondigen,
berigten, melden, opening geven. Notio,
g rip,
dat is het zuivere
berip
• verstandsbeg
begrip, in zoo verre het enkel van het verstand zijnen oorsprong heeft. Notitie, opteekening, opgaaf.
NOTALGIE, ruggepijn.
NOTARIS, notarius, lat., een openbaar amble-

naar, na voorafgegaan onderzoek naar deszelfs bekwaamheid, door de hooge overheid
aangesteld, om in geschrift te brengen,
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NUME.

naar den vorm, bij de wetten en ordonnan- Nox, de nacht, een vergood wezen der Ouden,
hetwelk de oudste dichters tot l ste grondoorLien voorgeschreven, alle acten, overeenzaak van alle din en maken.
komsten en uiterste willen,
die onder de
k alles wat een ander
burgers en inwoners eerier plaats worden NOXA in de regtspraktij,
g
schade aangebragt heeft. Noxia, de schade
epasseerd.
NOTOOR, blijkbaar, algemeen bekend. Notorieof beschadiging zelve.
teit, fr., notorieM, blijkbaarheid, zekerheid. NOYADEN,
het verdrinken van vele menschen
tegelijli •; een ten tide van het schrikbewind,
Acte van notorieteit is zoodanig eene acte,
(1793) in Frankrijk dikwerf aangewend midwaarbij men verklaart, met eenen bewusten
del,
ors zich de weldenkende menschen van
persoon of eene bewuste zaak bekend te zijn.
NOTTURNO, ital., nachtmuzijk.
den baize te schuiven. Menplaatste die
ongelulikigen, namelijk, in een vaartuig,
NOTUS, de Zuidenwind.
en lief hen, door het openen van eene
NOUMENON, verstandswezen, dans, een ding,
daarin gemaakte klep,
in zee zinken !
dat bloot door het verstand voorgesteld
wordt, of een voorwerp, waarvan het derik- NUANCE, Cr., tint, schakering ; aardige vermen in der kleuren, zoodat zij eenen overbeeld niet door zintuigelijke aanschouwing
gang van donker in licht veroorzaken •; licht
verkregen wordt.
en bruin. Genuanceerd, geschakeerd, verNOUVEAUTE, fr., nieuwheid • het nieuwe • ook
mend. Nuanceren, schakeren, mengelen,
iets nieuws en zeldzaams. Nouvenen, tijdinzachte overgangen maker].
gen, nieuwigheden •; berigt, boodschap,
narigt • ook zinrijke geschiedenissen, korte NUBIEL, manbaar, in staat om te huwen. Nubiliteit, manbaarheid, de bekwame staat, om
verhalen. Nouvellist, liefhebber van nieute huwen.
wigheden, brenger van nieuwstijdingen.
NUDATA, de naakte waarheid ; zulke zaken,
NOVALE LANDEN, dit woordgebruikt men, OM
welke in een helder daglicht staan.
te beteekenen, landen nieuwelijks bebouwd,
en die, van onheugelijke tijden, onbebouwd Num CHIROGRAPHARII, bloote handschriftschuldeischers.
g
ele gen hebben.
NUDIS VERBIS, rnet naakte
bloote of dorre
,
NOVAT1ANEN, eerie sekte uit de 3 do eeuw, welke
woorden.
den 2 den echt voor ongeoorloofd hield, en
hunne Christelijke rose] ten nog eens NUDITEIT, naaktheid, nuditeiten, zwakheden,
vergrijpen •; in de schilderk., naakte beddoopten.
den ; insgelijks ontuchtige verhalen. NadiNOVATIE, novatio, lat., vernieuwing, veranpedalien waren, bij de Romeinen, plegtige
dering. In de regtspraktijk verstaat men
omgangen , die blootsvoets geschiedden.
door dit woord de verandering eener vroeNudipedalen, waren dweepers van de zesgere obligatie of verbindtenis in eene latere,
tiende eeuw, welke voor avers dat de godsen alzoo eene vernietiging van de oude,
dienst bestond in barvoets tegaan, dewijl
door de nieuwe. 1V orator, iemand die nieuGod aan Mozes en Jozua bevolen had, hunne
wigheden, inzonderheid in de godsdienst,
schoenen uit te trekken.
invoert. Novellen, lat., novellae, zijn de
verordeningen, die keizer Justinianus deed NUGACITEIT, praatzucht, beuzelachtigheid. Nugae, onnutte praat, beuzelpraat. 1Vugiparus,
bekend maken, naar mate dat er geschillen
een mensch, uit wiens mondgeen wezenlijk
ontstonden, of dat het noodig was het miswoord komt.
bruik te beteugelen, hetwelk men van sommige wetten maakte : die verordeningen, NUGATORIUN, onnut gesnap, zinneloos gebabbel.
op onderscheidene tijden ingesteld, noemde NuL, figuur van een getal (o); figuurl., nietig,
krachteloos, dat nietgeldt. Hi' is eene nul
men novenae, bij ons novenen, om die van
in hetgezelschap, hi' deugt tot niets. Nulde oude verordeningen te kunnen onderliteit, nietigheid.
scheiden. Genoemde verordeningen maken
het vierde en laatste deel van het rotnein- NUMERAIR, fr., naar het getal. De nuineraire
waarde eerier munt is de waarde, welke
sche wetboek uit.
men aan dezelve in den handel en in de
NOVEMOLE, ital., (muz.) negen tezamengetrokwandeling toelegt, waarvoor men dezelve
kene notes.
uitgeeft en aanneemt; ook het bare geld,
NovicE, eenpersoon van het mannelijke of
inzonderheid, datgene, hetwelk in omloop
vrouwelijke geslacht, die zich tot eerie proef,
is. Numeratie, het teller), uitspreken van
in een klooster ophoudt, om den proeftijd
tezarnengevoegde getallen ; het becijferen.
door te staan,
eer dezelve door het aandoen
Numereren, tellers. Numeroteren, nommedergeestelijke kleederen, volkomen in de
ren,metgetallen, naar de nommers,merken.
orde opgenomen wordt; ook een n c euw opNumereus, talrijk. Numerisch, wat door
genomen scholier, hetzij 'on en of rneisje.
Noviciaat, proeftijd in een klooster ; figuurl.
getallen kan uitgedrukt worden. 1Vumero,
onder hetgetal. Numerus, harmonie, overhet be in dat men in het aanleeren eerier
eensternming; welluidendheid in eene gekunst of wetenschap maakt.
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schikte afwisseling der lane en korte
lettergrepen, in de schrijiwijze.
NUMERARIA, Numeric, eene godin der Romeinen, Welke over degetallen gesteld was.
NUMERARIEN, numeratoren, ten tide der grieksche keizers, zekere beambten, die bij onderscheidene kassen de rekening moesten
houden,
boekhouders.
NUMERI, het vierde boekvan Mozes.
NUMISNATIEK, penningkunde. Numismatogras
phie, beschrijving en kennis van oude munten. Numismaticus, een keener van munten.
Numismatisch, penningkundig.'
NUNCIATUUR
,
gezantschap van eenen Nuntius.
Nuncieren, aanzeggen, verkondigen.
NUNCUPATIE, bepaalde benoeming tot erfgenaam.
Nuncupata voluntas, bepaalde verklaring
van den wil. Nuncupatief, mondeling, zonder schriftelijke verzekering. Nuncupatief,
in het lat. noncupativum testamentum, een
mondeling testament. Nuncuperen, bekend
maken, in eenengeregtelijken vorm verklaren.
NUNDINA, eenegodin der Romeinen, welke zij
het opzigt over de reiniging van as borer
kinderen toeschreven.
NUNTIATIE, melding, vermelding eener zaak.
Nuntiator, vermelder, verkondiger.
NUNTIUS, of NUNCIUS, een bode, pedel •, ook een
pausselijke afgezant. Wanneer hi` geen kardinaal is, wordt hi' Nuntius Apostolicus
genoemd •, antlers heet hi' Legatus a latere.
NUPTIAAL, bruiloftsachtig, tot de bruiloft betrekkelijk.
NUR, hetwelk lichtof glans beteekent, noemen
de Turken de tempels, door de keizers
g
ebouwd.
NUTATIE, het zwenken of nikken, zekere gering
zwenkende beweging der aarde, enz.

NUTREREN, voeden,

NYTU.

opkweeken. Nutriment, lat.,
nutrimentum, voedsel. 1Vutritor , voeder,
opkweeker. 1Vutritie, voeding. Nutritief,
voedend. Nutrix, voedster, minne.
NUTRICIUS, bij de Romeinen, een knecht, gewoonlijk een gesnedene, die de kinderen van
zijnen meester verzorgde en opvoedde.
NYCTALOPES, diegenen, welke bij nacht beter
kunnen zien, dark bij dag. Nyctalopie, onbekwaamheid, om bij dag te zien.
NYCTELCIA, nyctelia, het feest van Bacchus ; dewijl het 's nachts gevierd werd. Bacchus heet
van daar ook zelf Nyctelius.
NYCTEMERON, dag en nacht zamen, een tijd van
24 uren of etmaal.
NYCTOPHYTEN, nachtplanten, nachtgewassen.
NYMPHEUM, in het algemeen een badhuis, bijzonder voor de vrouwelijke kunne, en aan
de nimfengeheiligd •, bij de Romeinen gewoonlijk prachtig ingerigt, om gastmalen te
houden, als men daartoe in zijn eigen huis
geene gelegenheid had. Ook een waterbekken,
waarin de eerste Christenen voor hetgebed
hunne handen wieschen.
NYMPROLEPTISCH, woordelijk nimfzuchtig, waanzinnig, dewijl de Ouden meenden, dat menschen, die toevallig nimfen zagen, gewoonlijk
krankzinnig werden, maar ook tevens de
gaaf der voorzegging ontvingen.
NYMPHOMANIE, lieldewoede, mansdolheid. De
zelfbevlekking bij het vrouwelijk geslacht.
NYSEiDEN, de nimfen, welke Bacchus opvoedden.
Zie ook Haden.
NYSTAGAIOS, het knikken met het hoofd uit slaperigheid. Ook eerie oogziekte, een krampachtig been en weer bewegen van een of van
beide oogappels.
NYTUR, eene oude korenmaat teValenciennes,
omtrent 2 kangroot.

0.

0 41 als romeinsch getal, beduidt 11.

Eene zaak objective beschouwen heel: bij
dezelve enkel op het voorwerp zien •; subjechet eitje •; ook de eijerstok (ovarium).
OARS, kleine engelsche vaartuigen, welke op de
tive, daarentegen, dezelve in betrekking tot
hare bepalingen, dat is tot hare eigenschapTheems bij Londen, tot overvaren gebruikt
pen beschouwen, ook buiten ons. Objective
worden,
waarheid, de natuur en aard der zaak •; subOASES, kleine vruchtbareplekken gronds in de
jective waarheid, de kennis der zaak, of regte
zandwoestijnen van Afrika.
kennis van het een derzelve.
OBAERATUS, lat., Oberó fr. geobereerd, met I
OBItT, verkort ob., hi' of zij is gestorven.
schulden beladen.
OBANG, de grootste gouden munt in Japan, van °BITER, lat., in het voorbijgaan, ter loops,
eene eirondegedaante, iets meer dan 14
vlugtig.
dukaten waard • eigenlijk eene medalje, OBITIARIUM, sterfregister, boek, waarin de nawaarvan zich de Rijksgrooten als eeregemen der overledenen en hun begrafenisdag
ingeschreven warden.
schenken bedienen.
OBARATOR, een der latijnsche veld odes die OEITUM, eerie zielmis, welke jaarlijks voor een
over het omploegen der akkers gesteld was.
overledene gelezen of gezongen wordt.
OBDUCENT, arts, wondarts, die een dood ligchaam OBITUARIUS, een geestelijke, die eene, door den
of lijk onderzoekt. Obduceren, opensnijden,
dood van een ander vakant gewordene plaats,
bezigtigen •; ook overtrekken, omleiden. Obverkrijgt.
ductie, opensnijding en bezigtiging van een OBJURGEREN, met woorden straffen. Objurgatie,
lijk.
het schelden, laken, verwijt.
OBDURATIE, verharding. Obdureren, verharden. OBLIAT, oblate, een dun gebak van meel en
water, dienende om brieven te verzegelen,
verstokken.
OBEDIENCE, fr., gehoorzaamheid, welke de orouwel •; ook het misbrood, bij het gebruiken
desgeestelijken en monniken beloven •; ook
van het heilige avondmaal, in de roomschhet schriftelijke verlof, om uit het eene
katholijke kerk.
klooster in het andere tegaan •; ook het ambt OBLATEN, voor het kloosterleven bestemde personen : aan kerken en kloosters vermaakte
van eenen ordesgeestelijken
,
in de huishouoffers •; vrouwen, welke hare goederen aan
ding des kloosters.
OBEDIENTIARIUS, obedientier, een geestelijke, die
een klooster schenken, om levenslang daarin
te kunnen blijven.
eene kapel, enz. in den naam en ten voordeele
OBIATIE, overreiking, aanbieding ; geschenk ;
van zijn klooster hedient.
offerande, vrijwillige gift, liefdegift.
OBELISK, obeliscus, lat., eene spitse, vierhoekige
pyramide, vol hieroglyphische figuren; graf- OBLATIONARIUS, een geestelijke, die de offers,
aan de kerk gedaan, in ontvangst neemt;
naald, pronknaald.
ook hij, die den bisschop, bijzijne bediening,
OBEX, al wat in den weg of hinderlijk is.
brood en wijn aanbrengt.
OBJECT, objectum, lat., objet, fr., het voorwerp,
waarover men handelt, of waarmede men OBLECTEREN, vermaken, verlustigen. Oblectamenta, lat., verlustigingen.
omgaat: eene zaak, welke onder de zinnen
valt • het doel, het eindoogmerk •; desgelijks OBLIGNAT, ital., obligato, verbonden, verpligt ;
eene zaak vangewigt. Het tegengestelde van
in de muzijk, heet het begeleidend, noodzaobject is subject, zie dit woord. Objecteren,
kelijk, dat geen van de daarmede beteekende
stukken, uit het concert ma wegblijven •;
objicieren, tegenwerpen. Objectie, tegenwerping, tegenspraak. Objectief, voorwerpelijk,
ook in het algemeen, iedere hoofdstem, als :
wat tot het voorwerp buiten ons behOort.
obligaatviool , obligaatfluit , obligaatpartij,
OARION,

OBSE.
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obligaat spelen enz. Obligatie, obligatio, lat.,
verpligting; ook schuldbrief. Obligatoor,
verbindend, verpligtend. Obligeance, fr.,
beleefdheid, dienstvaardigheid. Obligeren,
verbinden, verpligten •; ook noodzaken,
dwingen.
OBLIQUE, fr., scheef, schuins, dwars, slinksch.
OBLITERATIE, obliteratio, lat., doorstrijking,
doorhaling • ook verdelging, vernietiging •
het uitwisschen uit degedachten.Oblitereren,
doorhalen, uitwisschen.
OBLIVIEUX, fr., oblivieus, vergeetachtig, vergetelijk.
OBLONGUM, lat., een lane
vierhoek.
g
OBLOQUEREN, wederspreken, tegenspreken.
OBNUBILATIE, beneveling. Obnubileren, benevelen.
OBOLE, voorheen, in Frankrijk, een halve denier.
OBOLUS, oudtijds, bij de Grieken en eenige
andere volkeren, eengewigt van 10 grein.
Ook eenegriekschemunt van 6 tot 10 centen
waarde.
OBREPEREN, bekruipen, onderkruipen •; langs
bedekte we en verkrijgen, bedriegen. Obreptie, bekruiping, inkruiping.Sub- en obreptief,
ter sluip, steelswijze.
OBROGATIE, tegenzegging, tegenspraak. Obrogeren, tegenspreken.
OBRUEREN, instorten ; 4. ook overhoopen, overladen. Met vele zaken geobrueerd (overladen)
zljn.
OBSCEEN, oneerbaar, schandelijk, ontuchtig,
aanstootelijk. Obsceniteit, morsigheid, ongeschiktheid, aanstootelijkheid in gezegden en
spreekwijzen.
OBSCURANTEN, verdonkeraars, verduisteraars,
schertsenderwijze dompers ; nachtverspreiders, in tegenoverstelling van lichtverspreiders, verlichters. Obscureren, verduisteren,
verdonkeren. Obscuriteit, duisternis, donkerheid. Obscuur, donker; ook onberoemd.
OBSCURATIE, verdonkering, verduistering,
OBSECRATIES, bij de oude Romeinen, openlijke
g
ebeden , om de goden te verzoenen, of een
kwaad of te wenden; openlijke boetgebeden.
Obsecreren, bidden, vurig bidden.
OBSEDEREN, iemand, als ware het, belegeren,
hem niet van de zijde gaan, niet van hem
wijken, op alle zijne handelingen, redenen,
enz. naauwkeurig acht even ; omringen,
lastig vallen,
plag en ook van den duivel
bezeten zijn.
OBSEQUIUM, lat., toegeving, inwilliging, eerbled' ook in de Roomsche kerk, het officium
voor de dooden • lijkdienst ; ook eene ple gtie lijkstatie. Obsequium amicos, veritas
odiumparit, toegevendheid verwekt vrienden • rnaar waarheid baart haat.
OBSERVABILIEN, alle din en, welke door middel
der zinnen ondervonden worden.
OBSERVANCE, fr., gebruik, gewoonte, reel •
KUNSTWB.

OBVE.

zede. Observant, een Haar den onveranderliken reel van Franciscus leveed ordesgeestelijke. Observatie, opmerking, waarnemin g. Observatie-leger, waardoor eene betegering gedekt, en ook de vijand in het oog
gehouden wordt, opdat hij niet zoude kunnen binnenrukken en der vesting te hulp
komen. Observateur, fr., observator, lat.,
waarnemer, sterrekijker. Observatorium
sterrentoren. Observeren, opmerken, as
merken, waarnemen.
OBSESSIE, de toestand van eenen mensch, van
wren mengelooft, dat hi' van den duivel
bezeten is • ook figuurl., de toestand van iemand, die lastig gevallen, geplaagd of belegerd worth. Zie obsederen.
OBSIDIANISCR GLAS of STEEN, eene soort van sheens
die voor een Vulcanisch la gehonden, en
van eene zwarte, blaauwe en groene kleur
g
evonden wordt.
OBSIGNATIE, verzegeling. Obsigneren, onderschrijven, bezegelen, toezegelen.
OBSISTEREN, wederstaan, tegenstaan.
OBSOLEET, oud, buiten gebruik. Obsoleta privile is oude voorregten, welke meer en meer
buitengebruik geraken. Obsoleren, verouderen,buitengebruik geraken.
OBSTAKEL, obstacle, fr., obstaculum, lat.,
binderpaal, beletsel. Obsteren, tegenstaan.
OBSTINAAT, fr., obstine„ eigenzinnig, halstarrig,
koppig, onverzettelijk. Obstinatie, eigenzin-

nigheid halstarrigheid hardnekkigheid,

koppigheid, onverzettelijkheid.

een kromme of scheve hals.
verbonden. Obstringeren,
verbinden,verpligten.
OBSTRIGILATOR, een onverstandige berisper.
OBSTRINGEREN, zie obstrict.
OBSTRUCTIE, verstopping, hardlijvigheid. Obstructier, verstoppend. ObstruerOn, verstoppen, belemmeren •; betimmeren, b. v. iemands
hat betimmeren; ook toerammeijen, toesluiten. Geobstrueerd, verstopt.
OBSTUPEFACIENS, een verdoovendof slaapverwekkend middel.
O B STUPESCEREN, ontzetten, verschrikken, verstommen.
OBTEMPEREREN, fr., obtemparer, gehoorzamen.
OBTESTATIE, eene vurige beds. Obtesteren, smeeken, vuriglijk bidden.
OBTINEREN, verkrijgen, zijn oogmerk bereiken.
OBTORQUEREN, verdraaijen, omkeeren.
OBTRECTATIE, schending (van eer) , lastering.
Obtrectator, lasteraar. Obtrecteren, smalen,
lasteren, eer rooven.
OBTRUDEREN, iemand Lets to en zijnen wil opdri p en, Beneficium nemini obtruditur, memancl worth eene weldaad opgedrongen.
OBTUNDEREN, stompmaken, verstompen, moede
maken, hedwelmen.
OBVENIEREN, tegenkomen, te gemoet komen.
Obventie, ontmoeting•; te gemoetkoming.
58

OBSTIPITEIT,

OBSTRICT, schuldig,
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ODAL.

omwikkeling met heelkundige OCHLOCRATIE, gr., regeringsvorm, waarbij het
gemeene yolk den baas speelt, hetwelk zich
windsels. Obvolventia, omwikkelende middelen.
daarbij meer door kwade be eerie dan door
verstand laat leiden. Ochlocratiten, aanvoerOCCASIE, fr., occasion, gelegenheid, aanleiding.
ders van hetgraauw.
Par occasion, bij gelegenheid. Occasionalismus, of het systema causarum occasiona- OCTAAF, koopmansterm, een achtste gedeelte ;•
lium, gevoelen van Descartes, volgens hetinsgelijks eene kleine dwarsfluit; ook gelijkwelk God zelf tot de oorzaak van datgene
luiding, zamenbinding, tusschenruimte tusgemaakt wordt, wat in het ligchaam en in
schen acht notes • achtste noot. Octavo (in),
de ziel overeenstemmendgeschiedt. Occasieen boekformaat van acht bladen, in een
boekverkoopers vel.
oneel, occasionel, fr., toevallig e bij gelegenheid. Occasioneren, gelegenheid even •; ver- OCTAEDRON, eenegelijkzijdige ligchamelijke
achthoek.
oorzaken.
OCTAETERIS, de maanzonnencirkel • een krisg,
OCCASIO, de verpersoonlijkte gelegenheid, welke
welke in acht jaren doorloopen wordt.
de Romeinen zich als vrouw en de Grieken,
die dezelve Kairos noemden , als man OCTANDRIA, achtmannige planten, welke namelijk 8 stofdraden hebben.
voorstelden.
OCTANGULUM, eene vlakte, welke nit achthoeken
OCCIDENS, lat., het westen •; de zonsondergang.
bestaat.
Occidentaal, westelijk.
OCTANT, werktuig in
de sterrekunde, hetwelk
OCCIPUT, het achterhoofd, achterste der hersenhet achtstegedeelte van eenen cirkelboog,
p
an. Occipitaal, het achterhoofd betreffende.
of 45graden bevat.
OCCLUDEREN, sluiten , toesluiten wegsluiten ,
OCTAPLA, bijbel met acht kolommen, van achtopsluiten.
derlei overzettingen.
OCCOECATIE, verblinding, misleidingderzinnen,
OCTAVIANA, octavine, bij de snareninstrumenten,
bedrog.
welke meer dan 66n koor hebben, die snaarOCCULTATIE, verschuiling, bedekking; wanneer
het eenegestarnte voor het andere treedt en
verhouding , welke , ten aanzien van de
andere, een octaaf hooger staat.
hetzelve bedekt. Occulteren, verbergen, verhelen, geheim houden. Philosophia occulta, OCTAVIARIUM, een bock, hetwelk de gebeden en
geheime wijsbegeerte •; verborgene kunst
gezangen bevat, die door de roomsche kerk,
aan weinigen bekende wetenschap. Occulte,
in eene octaaf (de eerstvolgende 8 dagen na
n
eenen feest- of heiligen dag), voor geschreheimelijk , verborge.
ven zijn.
OCC UMBEREN, onderliggen, ondergaan ; sterven.
OCTIDI, de achtste dag in de nieuwfransche
OCCUPATIE, bezitneming, bezigheid, eta. Geocweek. Octiduum, achtdagen. Infra octiduum,
cu , bezig , met zaken of bezigheden
binnen acht dagen. Octiphonium, muzijkale
overladen. Occuperen , bezetten, innemen,
zamenstelling van acht stemmen. Octogoon,
bezighouden.
een achthoek, een ding, dat acht gelijke
OCCURENT, voorvallend. Occurreren, ontmoeten,
zijden en hoeken heeft.
bejegenen , voorkomen. Occurrence , fr. ,
OCTIPRONIUM, eene muzijkale compositie, welke
ontmoetingenheid,
toeval,
voorval.
,
eleg
g
in 8 stemmen bestaat.
OCEAAN, wereldzee • een aanmerkelijk gedeelte
der algemeene wereldzee, hetwelk meer dan OCTR001, handelsvrijheid, vergunning, een door
de overheid verleend uitsluitend regt tot het
een werelddeel bespoelt. De zuidelijke ocemakes en verkoopen van zeker jets •; oak een
aan, de stille zuidzee. De noordelijkeoceaan,
gezelschap, hetwelk zoodanig voorregt geniet.
tusschen Amerika, Europa et) Afrika, tot aan
Octrooijeren, vergunnen, bewilligen, iemand
de linie. De ethiopische oceaan, tusschen
Afrika en Amerika, aangene zijde der lisle.
met eene handelsvrijheid begiftigen,bevoorre ten,
De indische oceaan, tusschen Azia en Afrika •
figuurl., in den verhevenen schrijftrant, eene OCULAIR, oogenschijnlijk , blijkbaar • met de
oogen, b. v. oculaire getuige, ooggetuige,
groote menigte van die din en welke bij
oculaire inspectie, bezigtiging. Oculist, oogeene voile zee kunnen vergeleken worden :
meester.
een oceaan vangewaarwordingen.
OGEANIE, naam, door sommige fransche acrd- ()Gnus, in kloosters, enz. de voorzanger ; dewijl
hi' de ooget) altijd op het bock, de medezanrijkskundigen, aan Australie of het 5 de wegers en hun does rigten moet.
relddeelgegeven.
ODA, bij de Turken, eene kompagnie soldaten,
OCEANUS, de god der wereldzee, een der oudste
bijzonder, voorheen, Janitzaren. Oda-Baschi,
go van de Grieken en Romeinen, een zoos
de bevelhebbcr eerier Oda.
van Uranus en Gea of van hemel en aarde.
Hi' huwde zijne zuster Thetys en verwekte ODAGON, syrische afgod, waarschijnlijk dezelfde
als .Da on of Oanes.
bii haar eene tallooze menigte kinderen ,
Oceaniden genoemd, de nimfen der overige ODALISKA, vrouwelijke dienstbode, in den harem
der Moharnmedanen.
wateren.
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het jeuken van het tandvleesch,
wanneer de tanden op het punt van doorbreken zijn.
ODE, een lierdicht • prachtig, verheven lied •;
lofzang.
°DM, odeon, eerie plaats, waar de ouden de

ODAXISMUS,

muzijk beproefden, Welke openlijk moest
uitgevoerd worden •; ook zangzaal, muzijkzaal.

OHM.

slokdarmontsteking. Oesophagorrhagia, bloeding uit den slokdarm. Oesophagorrhoe.a, afscheiding van bloed en andere
sappen uit den s'.okdarm. Oesophagotomie,

OESOPHAGITIS,

de heelkundige opening van den slokdarm.
OESOPHAGUS, gr.,

oesophage, fr., het keelgat,
de slokdarm.
OESTROMANIE, eene onverzadelijke begeerte tot
bevrediging van de geslachtsdrift. Oestrus,

hevige begeerte naar lets, bijzonder (bij het
reuk, geur; gerucht.
vee) tot bevrediging der geslachtsdrift. Oak
fr. odieux , lat. odiosus, hatelijk,
hetzelfde als Clitoris, de vrouwelijke schaamverdrietig, vvalgelijk. Odiosa, onaangename,
roede.
hatelijke din en.
OFFENDEREN, beleedigen, krenken, aanstoot
ODIN, beroemde held en afgod der oude Denen.
geven. Offensie, beleediging. Offensief,
ODITOLOGIE, gr., kunst om te reizen.
aanvallend, offensive alliantie, aanvallend
ODOMETER, ook podometer, we meter schredenverbond, tegen defensive alliantie overstaanmeter, schredenteller, om op reis te gede, zie defendens.
bruiken.
OFFEREREN, aanbieden. Offerte, aanbod ; ook
ODONTALGIE, gr., tandpijn. Odontica, tandmidmisofferande, in de roomsche kerk. Offertodel, middel teen de tandpijn. Odontologie,
rium, lat., offertoire, fr., het offer geld,
verhandeling over de tanden of kiezen.
hetwelk den offerdienaren op het altaar
ODOR ANENT, reukwerk. Odorificeren, welriekend
pleegt geofferd te worden •; ook het vers, dat
maken.
voor het offerengezongen wordt, offergebed
ODYSSEE, grieksch gedicht van Homerus, waarin
in de mis.
hi' de reizen van Odysseus, of Ulysses,
OFFICE, fr., pligt, hulp, dienst, kerkdienst,
bezingt.
ambt. Offices, in Frankrijk, van (le keuken
0EAGRUS , echtgenoot van Calliope, eene der
afgezonderde vertrekjes, waar al het dienMuzen, en vader van Orpheus.
stige voor de tafel gereed gemaakt, geplaatst
OECONOMIE, zie konomie.
en bewaard wordt. Officiant, een onderge°ECUMENISM', algemeen. Oecumenicus , titel,
schikt bediende bij een ambt •; ook in de
Welke zich depaus en de grieksche patriarch
kloosters, depriester, die de dienst doet.
toeeigenen. Oecumenische concilien , algeOfficiante, koornon. Officieel, tot dedienst
meene kerkverzamelingen. Oecus, eigenlijk,
behoorende, pligtmatig, ook van een berigt
huis • vervolgens eene groote eetzaal.
,
sprekende,
waarop men zich verlaten
kan
OEDIPUS, was een thehaansche prins en een
b. v. eerie officiele tijding. Officier, ambtegelukkige oplosser van vreemde raadsels ;
naar, krijgsdienaar, krijgsoverste. Officieus,
van daar zeg t men : Dacus sum non Oediofficiose, dienstvaardig, hulpvaardig, gedienp
us , zie havus. Oedipo opus est , bier moet
stig. Officium, lat., lit, ambt, dienst •; de
men naar alles radon.
ambtsverrigting, ambtspligt. Ex officio,
OM DE BOEUF, ronddakvenster; opening in een'
hetzelfde als het fransche d'office, van ambtsschoorsteen.
wege.
OENELAEUM, wijnolie, een mengsel uit wijn en
OFFicum„ de vicarius eens bisschops in wereldolie ; wijngeest.
Hike zaken, als bij huwelijken, enz.,waartegen
OEIVEUS , koning van Kalydon , gemaal van
de suffragaan of wijbisschop deszelfs plaatsAlthaea en vader van Meleager, Tydeus en
bekleeder, ingeestelijke en kerkelijke zaken,
Dejanire , doodde het monster , door Diana
is. Officialaat, het ambt van een' officiaal.
gezonden om zijn land te verwoesten, dewijI
OFFICIÉREN, de ambtsdienst verrigten.
hi'j hare dienst verwaarloosde.
OFFICINA, de winkel, bijzonder van apothekers.
OENOMAEUS, koning van Pisa en vader van HypoOfficineel, wat in apotheken gebruikelijk of
damia, werd door Pelops in een wedrijden
voorhanden is.
overwonnen, en kwam ellendig om het Leven.
OFFICIONEEL, ambtelijk, geloofwaardig, uit echte
OENOMANTIE, bij de Ouden eene waarzeggerij uit
bronnen voortvloeijende.
den offerwijn.
OGRE, een in de tooversprookjes der franschen
OENOMEL, wijnhonig, honigwijn.
meermalen voorkomenil spook, een bulleOENOMETER, wijnmeter, een werktuig, om den
bak, menschenvreter,
weerwolf.
graad van gisting der most naauwkeurig te
OGYGES, koning van Thebe, onder wiens regebepalen.
ring de naar hem genoemde Ogygische zond
OENONE, nimf van hetgebergte Ida, verkreeg
vloed of overstrooming plaats had.
van Apollo, voor het beantwoorden zijner
liefde, de gaaf der voorzegging, huwde daarna OHM, ahm, aam, eene maat voor natte waren,
bijzonder wijn en olie, gewoonlijk twee
met Paris, en verhingzich aan harm gordel,
emmers groot.
uit wanhoop over deszelfs dood.

ODEUR,

ODIEUS,

OMBR.

ONER.
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OK, oeke, okka, een gewigt in Turkije en de
Levant, om rent 1 1/, nederl. pond. Ook
eene maat aldaar voor natte waren, omtrent
1 1 ,
kan root.
OKER, eene zachte metaalaarde vangele of
bruine kleur, in de schilderkunstgebruikt
wordende.
OLAMPIHARS (gummi Olampi) , een lichtgeel,
doorschijnend en hard hout, dat in kleine
stukken uit Amerika komt.
OLAX (lignutn foetidum), het stinkhout, eene
harde en vaste houtsoort uit Ceilon, welke
echter eenen zeer onaangenamen geur heeft,
OLEOSA, geneesmiddelen, wier hoofdbestanddeel olie is.
OLIETEITEN, all lei welriekende °lien.
OLIGARCHIE, regeringsvorm, die uit eenige weinigen bestaat, welke zich van het bewind
hebben meester gemaakt.
OLIGOCHRONISCH, eenen korten tijd durende.
OLIGOGRAPHIE, beschri
jving der levensmiddelen.
Oligothropie, verminderd voedsel, het vasten;
ookgeringe eetlust.
OLIGURESIA ziekelijke verminderde pisafzondering.
OLIJFSTEEN, noemt men den Jodensteen, naar
deszelfsgedaante.
Onm, eertijds, voorheen, lan ce geleden •; in de
tijden van olim, voor vele jaren.
OLIMP , olimpus, een berg in Thessalien, woning der opperste goden •; ook de hemel (in
de dichtkunst). Olympiade, tijd van vier
jaren, van het eene olimpische spel tot het
andere.
OLIVETANEN , Nontolivetensers , Benedictijner
monniken, naar den berg Oliveta bij Siena,
alwaarzij hunne voornaamste abdij hadden,
benoemd.
OUVETTEN, olijfvormige valsche paarlen •; ook
een boerendans na den olijfoogst.
OLLA POTRIDA sp., (bij verbastering, olipodrigo),
een zeker tafelgeregt in Spanje gebruikelijk,
figuurl., alles onder elkander, een pot pourri.
OLOGRAPHE, gr., zie holographum.
OLOPHYRMOS, bij de oude Grieken eene zekere
soort van treurlied.
OLYMPIADEN, de twaalfhoofdgoden, Jupiter,Mars,
Neptunus, Pluto , Vulkaan , Apollo, Juno,
Vesta, Minerva, Ceres, Diana en Venus.
OMAGUAREN, Omegaren, ook g root- en platkoppen
enoemd , vrije Indianen, in het binnenland
g
vanGuyana, in Zuid-Amerika.
OMBRAGE, fr., schaduw • figuurl., schrik, vrees •
argwaan. Ombrageus, ombrageux, fr., schuw,
vreesachtig • ook wantrouwig, ergdenkend,
Ombreus, ontbreux, fr., beschaduwd, lommerrijk, Ontbres, fr., (schilderk.) schaduwen, donkere partijen en trekken, welke de
natuurlijke schaduw nabootsen, en dienen
moeten, om de lichtepartijen beter to doen
uitkomen. Les ombres chinoises, fr., de sinesche schimmen.

OMBRONETER, werktuig,

ter fm tin der menigte
van nedervallenden re en.
()RIGA, de laatste letter van het grieksche abe
waarvan alpha de eerste, en omega de laatste
letter is : de alpha en omega, het begin en
het einde, als zinnebeeld der Godheid.
OMELET, omelette, fr., struif, eijerkoek.
OMEN, lat., voorteeken. Omineren, een voorgevoel hebben, vermoeden, voorzeggen.
Omineus, met een voorteeken verbonden.
de onsteking van het net of netvlies.
OMENTITIS,
OMISSIE, omissio, lat., omission, fr., uitlating,
verzuim. Peccatum omissionis, foul van
verzuim, of nalatigheid. Omitteren, nalaten,
verzuimen. Omissum, uit elates punt of

plaats.
lat., to veel is ongezond.
Omneprincipium grave, alle begin is moeijelijk. Omne trinum perfectum, alle goede
din en bestaan in drieen. Omne tulit puncturn, qui miscuit utile dulci, hi' heeft al emeene toejuiching, die het nuttige met het
aangename verbindt.
voor Jan en alle man
OMNIBUS, een rijtuig,,
een snorwagen.
Ommum, naam, in Engeland voor het geheel
derpapieren, obligatien, enz., hetwelk hij,
geldschieter, van de regering bekomt.

OMNE NIMIUM NOCET,

OMOGRA, die

jichtpijn, welke zich in den schou-

der vastzet.
OMPHALE,

koningin van Lydie zoodanig door

Herculesbemind dat hij, in vrouwenkleederen,
bijging
haar zitten spinnen.
OMPHALOMANTIE, waarzeggerij der vroedvrouwen uit de knoopen der navelstreng.
OMPHALOPTRUM,

een linsvormig geslepen ver-

grootglas.
navel. Omphalocele, navelbreuk.
Omphalotomia, navelsnede, afsnijding der
navelstreng. Omphalotomus, een instrument
ter afsnijding der navelstreng; ook hij, die

OMPHALUS, de

dit doet.
eigenlijk woudezel, een krijgswerktuig
bij de Romeinen waarmede zij, bij belegeringen groote steenen wierpen.
ONANIE, onanismus, zelfbeviekking. Onanist,
ONAGER,

die zich daaraan schuldig maakt.

een spaansch gond-, zilver- en juweelgewigt, van 576 of 560 granos. Naam van

ONCA,

den zilveren dukaat op Malta, dewijl hi' een

once wee t.
inItalie een once, waar van er 12 een
pond makes. — Ook eene gouden munt in

ONCIA,

Sicilie van 60 Carlini, welke insgelijks onza

beet.
ONCLE, fr.,

oom, vaders of moeders broeder.

ONDINEN, watergeesten (bij de kabalisten).
ONDOYER, voorheen in Frankrijk de 1.'"

doop

der koninklijke kinderen •, de werkelijke

doop had eerst na eenige jaren plasts.
de staatsbelastingen. — Onerabel, contribuabel, belastbaar, belastingschuldig.

ONERA,

OPAA.
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bezwaren, beta ten, Onereus, onereux, fr., lastig, bezwaarlijk.
ONIROCRITIE, oniromantie, oniroscopie, Broomuitleggerij. Onirocriticus, oniropole, oniropoles, droomuitlegger. Onirologie, de kunst
of veeleer de beproeving,
om het karakter
en degeaardheid der menschen uit hunne
droomen te verklaren.
ONIROMA.NTIE oniromance, fr. droomuitlegging.
ONIx, een half doorzigtig, glasachtig edelgesteente, dat tot de agaatsoorten behoort.
ONLIK, olik, onpara, eene turksche zilveren
munt, ter waarde van 10paras of 1 /4 piaster.
ONOCENTAUR, een fabelachtig monster der Ouden,
half menschen half ezel.
ONOLASSAT, onolashat, onolossig, eene munt bij
de Arabierenen Joden, met de obolus overeenkomende.
ONOMA, naam.
ONOMANTIE, onomatomantie, waarzeggerij uit
de namen.
ONOMASTICON, verklaring van namen ; naamwoordenboek.
ONOMATOLOGIE, beteekenis van namen.
ONOMATOPEIE, fr., vorming der woorden uit
den klank der zelven, wanneer men b. v.
hetgeschreeuw der vogels of and re dieren
door daartoegevormde woorden nabootst •;
nabootsing der natuurklanken •; klankbeteekenend woord.
ONTOLOGIE, gr., leer der natuur ; kennis van
alle din en in het algemeen • grondwetenschap (een gedeelte der bovennatuurkunde).
Ontologisch bewijs van het bestaan Gods is
dat bewijs, hetwelk uit het begrip van het
allervolkomenste wezen afgeleid wordt.
Ontotheologie, die bovennatuurkundige godgeleerdheid, volgens welke men gelooft,
zonder behulp der minste ervaring, het bestaan des opperwezens te erkennen.
ONUPHIS, een heilige stier, bij de Egyptenaren,
die, elk uur, van kleur zou verandereri.
ONUS, last, bezwaar, belasting. Meerv. opera.
ONYX, unguis, ungula, oognagel, hoornvlieszweer, eene ophooping van etter, tusschen
de vliezen van het doorschijnende hoornvlies.
OOLITH, steenen nit kleine versteende schelpen,
welke naar vischeijeren gelijken.
OORLAM, een bevaren matroos • ook een ration
jenever op het schip.
OORTJE, eene nederlandsche munt, ter waarde
van 1 /4 stuiver.
00SCOPIE, waarzegging uit eijeren.
OOST-ANGELEN, een der koningrijken, welke voorheen door de Anglosaksen in Engeland ge..
sticht zijn.
OPAAC, opaque, fr., duister, donker • droevig.
Opaciteit, fr., opacitê, ondoorschijnendheid.
OPAAL, opale, fr. een melkachtige, glasachtige,
bijna geheel doorschijnende steen, welke
naar de verschillendeplaatsing van het licht
onderscheiden kleuren aanneemt.
ONEREREN,

OPP1.

een feest, hetwelk de Romeinen in
December ter eere van Ops of Rhea vierden.
OPERA, werken, schriften. Opera posthuma
nagelatene werken. Zie Opus.
OPERA, een zangspel, hetwelk geheel uit verzen
bestaat, en steeds met muzijk begeleid
wordt. Opera buffa
,
italiaansche komieke
opera. Eene operette is een schouwspel,
waarin slechts hier en daar verzen voorkomen, en gezongen worden.
OPERAE, lat., dienstpligten. Operae determinatae, bepaalde, operae indeterntinatae, onbepaalde, operae gratuitae, diensten, waartoe
men moet verzocht worden , vrijwillige
diensten. Opere pretium, der moeite waardig.
OPERATEUR, heelkundig bewerker, breuksnijder,
enz. Operatic, kunstbewerking. Opereren,
werken • bij wondartsen, snijden.
OPERMENT een mineraal, dat uit zwavel en
arsenicum bestaat.
OPEROSE, moeijelijk, met arbeid en moeite.
°PHUT, ophite, fr., eene soort van oude ketters,
slangenbroeders genaamd •; ook slangensteen.
Ophiolatrie, aanbidding der slangen. Ophiophagus, een slangeneter.
OPHION, eene der Titans;ook hoofd der booze
g
eesten.
OPIITHALMICUM, oogmiddel. Ophthalmic, ontsteking der oogen. Ophthalmographie, beschrijvin g der oogen. Ophthalmoscopic, het'zeggen nit de oogen.
OPIAAT, een pijnstillend middel ; ook een met
opium toebereid slaapmiddel •; insgelijks
tandpoeder.
OPILATIE, de verstopping (des ligchaams).
OPINEREN, zijne stem, zijn gevoelen, zijn oordeel over eene zaak, die door meer menschen in overweging genomen is, uitbrengen.
Opinant, een die in eene vergadering zijne
stem uitbrengt. Opinie, meening, gevoelen,
stem • oordeel der menigte.
OPINIATRE hoofdig , eigenzinnig, halstarrig.
Opiniatretê, koppigheid. Zich opiniatreren,
op iets staan, halstarrig bij lets blijven.
OPINIo eenegodin der Romeinen, die over
degedachten en gevoelens der menschen
heerschte.
OPTS, eenegodin der Ouden, die der kraamvrouwen enpasgeborene kinderen hulp
betoonde, ook als zoodanig een bijnaam, zoowel van Diana als van Rhea.
OPISTOGRAPRUM, een boek,waarin men allerhande
aanmerkingen en berigten schrijft. Opistographisch, het een daartoe behoort.
OPIUM, heulsap, slaapkruid.
OPORTET, lat., het behoort, men moet. Oportet
est mala herba, moeten is een bitter kruid.
OPOS, een van zelf uitvloeijend melkachtig plantensap, bijzonder van vijgeboomen, maankoppen, enz.
OPPIGNORATIE verpanding, verzetting. Opp
gnoreren, verpanden, verzetten.

OPALIA,
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ORCH.

van het duidelijk zien, en de sterkte of zwaklat., of opponent, op hoogescholen ,
held van hetgezigt bepaald wordt.
de bestrijder of tegenpartij. Opponeren,
tegenwerpen, tegenwerpingen maken •; (zich) OPULENT, zeer rijk, zeer vermogend. Opulentie, fr., groote rijkdom, overvloed.
verzetten.
OPUS, lat.,werk. Meerv. opera. Opera omnia,
OPPORTUNITEIT, opportunitê, fr., gepaste geleal de werken, schriften. Opus operatum,
genheid •; ook aanleg en overhelling tot eene
een werk, waarvan men blijde is, het geziekte. Opportune, gelegen, voegelijk.
daan te he ben zonder van deszetfs pligtOrpost, fr., het tegendeel, het tegenovergematigheid overtuigd te zijn, b. v. wanneer
stelde. Oppositie, opposition, fr., tegenstelmen slechts welstaanshalve ter kerkegaat,
ling, tegenstand, strijdigheid. Oppositieparenz. Opussupererogationis, overtollig werk.
tij, in het Parlement van Engeland, die
medeleden van hetzelve, die den minister OR, eene munt in Perzie, 8 larin of omtrent
41 /3 guld. waard.
egering tegenwerken. Ook, in de
of der
sterrekunde, wee'rschij,n wanneer de eene Onx, nimf, half slang en half vrouw, bij welke
Jupiter een' zoon, Calasces genoemd, verplaneet 180 graden van de andere verwijwekte.
derd is. Oppositum, lat., het tegendeel, het
ORA ET LABORA, lat., bid en arbeid.
tegenovergestelde.
ORAKEL, godspraak, uitspraak.
OPPRESSIE, oppression, fr., onderdrukking,
beklemming. Opprimeren, onderdrukken •; ORALE, een stuk derpauselijke kleeding • eene
soort van hoofdsluijer, die om de schouders
ook drukken, op eene geweldige wijze, de
en voor de borst naar beneden hangt. Oralis,
natuurlijke regten van den mensch krenmondelijk, van mond tot mond gaande.
ken.
Lex oralis, de mondelijke wet.
OPPROBRATIE, beschimping, verwijting. Op probreren, smadelijke verwijten doen. Oppro- ORANGEADE, een drank, uit wijn, oranjeappelen
en suiker bereid, bij ons gewoonlijk bisschop
brium, lat., verwijt, beschimping, schande,
genoemd.
smaad.
ORANG-EIDARANERS, dat is, menschenofferaars,
OPPUGNATIE, bestorming, bestrijding. Oppugeen wilde volkstam,
op het eilandBorneo in
neren, bestormen, met weld jets dwingen.
Oostindie.
OPS, eene oorspronkelijke latijnsche godin, de
het tuin- en stookhuis
aarde voorstellende. Ook de stem; alsmede ORANGERIE, oranjerie ,
voor in- en uitlandschegewassen.
hetgezigt, oog, enz.
OR ANG-GUGUR, Orang - Kubuh, Orang Kaboo,
OPSIGAMIE, gr., bet late huwelijk, eene echteen volkstam op het eiland Sumatra.
verbintenis inn ouderdom. Opsimathie,
de lust, om, inden ouderdom, nog jets te ORANGISTE, een aanhanger van bet huis van
Oranje of Nassau.
leeren.
ORANG-OUTANG, een woud- of boschmensch,
eene
OPSIGONISCII, wat in lateren tijd geschiedt.
soort van as die
OPSIS, het zien, gezigt, uitzigt, enz.
di het menschelijke geslacht
zeer nabij komt.
OPSOMANES, een hartstogtelijke lekkerbek. OpsoORAIYITZEN, kleine, lane en smalle vaartuigen,
manie, vraatzucht, lekkernijwoede.
waarvan de Turken zich op den Donau
OPTASIE, de verschijning van eenen geest in
bedienen, en waarin voor 10 tot 12 man
menschelijke gedaante.
ruimte is.
OPTATO
,
ital., naar wensch.
ORATIE, oratio, lat., redevoering. Orator, lat.,
OPTIGA, gezigtkunde, kennis der lichtstralen,
orateur, fr., een redenaar. Oratorisch, redewelke in re to linen in onze oogen vallen,
redeneerkunst.
neerkundig. Oratorie,
ter onderscheiding van de dioptrica en katoptrica. Opticus, lat., iemand, die glazen ORATORIEN-ORDE, eengenootschap van priesters,
door Ph. Neri van Florence in de 16 de eeuw
voor de oogen, en andere optische werktuigesticht.
gen maakt.
ORATORIO!, kerkgezang • zangstuk, waarin de
OPTIE, verkiezing, keus, de bevoegdheid, om
handeling uit de geestelijke geschiedenis
uit verscheidene din en te kiezen.
ontleend is ;• ook een bedehuis.
OPTINATEN, de welgezinden in den staat, welke,
trots de berisping van den rooters hoop, ORBICULAIR, kringvormig.
het algemeene best trachten to bevorderen •; ORBIEL, orbilius, een knorrige, gestrenge schoolmeester,die zijne scholieren met slaan in
ook de verstandigsten en geschiktsen. Optiorde houdt.
matie, regering der edelen, aristocratic.
Optime, best, zeer goed. Optimismus, de Otuns, orbe, een kring, cirkel, hemelkring.
Orbis terrae of terrarum, de aarde, aardbol.
leer van Leibnitz van de beste wereld, beOrbita, orbite, loopbaan der hemelsche
werende, dat deze wereld de beste is, en God
ligchamen. Ook de oogkas.
geene betere heeft kunnen scheppen. Optimist, aanhanger dezer leer. Optimus max- ORCREST, orkest, plaats vooraan in den schouwburg, waar de toonkunstenaars zitten ; ook
imus, de beste en grootste.
de daar zich bevindende toonkunstenaars.
OPTOMETER, een werktuig, waarmede de grenzen

OPPONENS,

ORDO.

Orchestiek, orchestique, fr., de danskunst.
van Poulleau uitgevonden
muzijkinstrument, hetwelk gezegd wordt,
de fortepiano in kracht en aangenaamheid te
overtreffen en de violoncel na te bootsen.
ORCUS, debenedenwereld, het schimmenrijk •
ook zoo veel als Pluto; figuurl., de flood.
ORDALIEN, oordeelvellingen ; zoo noemde men,
weleer, eengodsgerigt, waardoor het bijgeloaf de schuld of onschuldeens aangeklaagden
liet bepalen; hiertoe behooren het geregtelijke
tweegevecht, de vuur- en waterproef, het
baarregt, (zie dit woord) enz. En daar het
gelukken of mislukken van dezelve altoos van
die even afhing, die de voorbereidselen
daartoe maakten, zoo was bier voor het
bedrog, een ruim veld geopend, en duizenden
van onschuldigen werden opgeofferd, terwijl de afschuwlijkste booswichten er zegevierendafkwatnen. Dit ordalienmonster nam
met het einde der vijftiende, en het begin
der zestiende eeuw, een elude.
ORDER, ordre, fr., bevel, gebod ; ook verordening. Aan de order van den heer N., op
wisselbrieven, waardoor de eigenlijke geldontvanger beteekend wordt. Order van batalje, ordre de bataille, fr., slagorde, de
orde, waarin men de bataljons en eskadrons
stelt, wanneer men voornemens is, den
vijand slag te leveren.
ORDINALIA, rangschikkende telwoorden, als de
eerste, tweede, enz., ter onderscheiding der
Cardinalia of hoofdtelwoorden, als een,
twee, enz.
ORDINAIR, gewoonlijk. l'ordinaire, fr., naar
gewoonte. Ordinaires (les), de maandstonden der vrouwen.
ORDINARIAAT, bij de Katholijken in het algemeen de hoogste geestelijke overheid van
een ke y s el.
ORDINATEN, re to lijnen, die binnen eene
,kromme lip, even wijd van elkander getrokkenen van de middellijn in twee gelijke
deelen verdeeld worden, welke alsdan semiordinaten fleeter).
ORDINATIE, priesterwijding, or verdeeling der
ordines. Ordineren, inwijden, inzegenen,
degeestelijke waardigheid mededeelen.
ORDONNANCE, fr., ordonnantie, verordening,
gebod,. bevel, voorschrift ; ook aanwijzing
op 's lands ontvanger; ook een sergeant of
ruiter,die bestendig bij eenen bevelhebber
moet zijn, om deszelfs bevelen over te breng
en. Het wordt ook gezegd van eerie!' ruiter
of soldaat, welken de officier, die het bevel
op eenen gevaarlijken post voert, naar eenen
generaal zendt, ow hem van de beweging
des viands kennis to even.
ORDONNANTIE, in de schilderkunst, de rangschikking en doelmatige verdeeling, der
voorwerpen eerier schilderij.
ORDONNATEUR, fr., bestuurder opziener. Com-

ORCHESTRINO, een

ORIE.
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missaris ordonnateur , fr, commissaire
ordonnateur, de oudste oorlogopziener, die
deplaats van intendant bekleedt •; ook degene, die de betaling aanwijst. Ordonneren,
bevelen,gelasten, voorschrijven, verordenen.
ORDURE, fr., vuil, vuiligheid. Ordures, vuile
woorden, vuilepraat.
OREADE, bergnimf, bijde Heidenen.
OREMUS, lat., gebed : laat ons bidden (bij de
roomschegodsdienst).
ORESTES EN PILADES
,
twee persoonen uit de oude
geschiedenis , die , on) eene hartelijke
vriendschap te beteekenen, dikwijls aan
haald warden.
ORETENUS, lat., mondelijk, of bij monde (in de
pen geven).
OREXIE, bestendige eetlust bij eenen antlers
gezonden mensch •; iemand, die altoos honger heeft.
ORGAAN, werktuig der zinnen en der gewaarwording in het dierlijke ligchaam, h. v. de
organen des gezigts, des gehoors, der hersenen ; figuurl., een persoon, van Wien men
zich als middel bedient, om aan een ander
zijn' wit bekend te maken, of een oogmerk
te bereiken. Organiek, bewerktuigd, levendig. Organisateur, fr., iemand die eenen
staat regelt, eene orde sticht. Organisatie,
organisation, fr., de wijs, waarop een ligchaam, met betrekking tot werktuigen der
zinnen en dergewaarwording, zamengesteld
is, b, v. de organisatie des menschelijken
ligchaams. De organisatie der planten, de
zamenvoeging, zamenstelling der planten.
De organisatie des staats, de vorming, de
inrigting des staats. Organiseren, de werktuigen der zinnen gewaarwordingen vormen, zamenstellen • figuurl., eenen staat
organiseren, denzelven inrigten, hem zijne
behoorlijke gesteldheid even;; zich organiseten, zich vormen, zich, in opzigt tot de
werktuigen der zinnen en gewaarwordingen,
meer en meer ontwikkelen. Het verleden
deelw. is georganiseerd.
ORGANIST, orgelspeler.
ORGANOPOEUS, eon machinenmaker; de eigenaardige levenswerkzaamheid, welke de werktuigen tot derzelver werkingen zich zelve
bereidt.
ORGANSIN, getwijnde zijde, waaruit de weversketting, voor het weeftouw en de stoffen gemaakt wordt.
ORGAsmus, gisting des bloeds, het opwellen der
levensgeesten of andere sappen in het dier-

like ligchaam.
orgies, fr., zekere feesten, welke, ter
eere van Bacchus, alle Brie jaren gevierd
werden • figuurl, vastenavondfeesten, welke
met schreeuwen en zuipen gepaard aan •;
zuippartijen.

ORGIEN,

ORGUEILLEUS, hoogmoedig,
ORIENS,

trotsch.

lat., orient, fr., het oosten ; de opgang

ORIEL
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der zon de morgen. Orientaal, oostersch.
(zich), zich naar de vier hemelstreken wenden ; toezien, waar men is, om
niet Le verdwalen; ook zich bezinnen, naauwkeurige kondschap inwinnen, zich de gesteldheid eener zaak duidelijk maken. Het
deelw. georienteerd beteekent meestal betrend, b, v. ik ben daar reeds georienteerd,
ik ben daar al
ik weet daar reeds den we g,
bekend.
ORIFICIUM, de opening der orgelpijpen aan het
bovenste labium.
ORIFLAMME, zoo heette eertijds de banier of het
vaandel bij het fransche leger, hetwelk de
koningen van Frankrijk, wanneer zij ten
oorlog trokken, voor zich uit lieten dragen •;
een oude fransche standaard.
ORIGENES, een oud kerkleeraar, welke leerde, dat
Christus, sleeks door aanneming als kind
Gods zoongeworden is, en dat de duivel
en de verdoemden, na eene zekere uit estane straf, zalig worden. Deszelfs aanhangers heeten origenisten.
ORIGINALITEIT, originalite, fr., oorspronkelijkheld, eigendommelijkheid, het eigendommelijke. In originali, lat., in het oorspronkelijke. Origine, fr., oorsprong, begin, het
ontstaan van een ding, en de manier, hoe
hetzelve ontstaat; bron, werkende oorzaak
ook de afkomst, de afstamming van eenen
persoon of eene zaak. Origineel, oorspronkelijk, naar een monster of voorbeeld gemaakt, van geene andere zaak afstammend
of afgeleid, eenen eigenen oorsprong hebbe de • niet nagebootst. 0 rigineet (het), het
eerste, oorspronkelijke, zelfuitgevonden, of
ook naar de natuur gemaakte werk of schilderstuk • het oorspronkelijke, het eerste opstet van eengeschrift, oorspronkelijk geschrift, oorkonde •; ook de persoon, welke men
afgeschilderd heeft; figuurl., een buitengewoon genie, een persoon, die in zijne soort
een uitvinder is •; een zonderling mensch;
ook een monster, voorbeeld.
ORILLON, fr., het bovenste gedeelte der zijden
aan een vestingwerk, waardoor het achterste gedeelte gedekt wordt ; ook een sied aan de hoeken der vensters en deuren.
raa
ORILOCHIA, Oreitochia, naam, wellien Diana
aan 1phigenia gaf, als zij haar de onsterfelijkheid schonk.
ORION, een groote held, volgens de grieksche
fabelleer, die, na zijnen dood, onder de sterrep geplaatst is •; van hier de naarn van dat
gestarnte, naar hetwelk, in oude tijden de
zeelieden hunnen koers namen.
ORIONEN, edelen in Peru, welke uit den scam
der voormalige koningen afkomstig zijn.
ORKAAN, ours an fr., een hevige storm •; de
hoogste graad des storms.
OR ET ourlet, de zoom aan een kleed, enz.
ORMUZD, indiaansch, het licht, als het goede
ORIENTEREN

ORTH.

grondwezen
tegenoverstelling van de
duisternis, Ahriman. Zie Ahriman.
ORNAAT, kleeding, ambtskleeding, tooisel, versiering. Het kerkornaat is het behangen van
den al taar en kansel.
ORNE, eene maat voor nattewaren, te Triest,
omtrent 70 nederlandsche kannengroot.
ORNEMENT ornement , fr., sieraad , opschik.
Orneren, versieren, orooijen.
ORNITHOLIETH versteening van eenen vogel.
Ornithologie, beschrijving der vogelen. Ornitholoog , een vogelkenner. Ornithomancie ,
vogelwigchelarij.
ORNIS, vogel. Ornithorrhynchus, het vogelbekdier, snaveldier.
ORNITHROTOPHIE, die kunst, om eijeren, op eene
bijzondere wijze, uit te broeijen.
OROGRAPHIE, beschrijving der bergen. Orologie,
kennis dergebergten.
OROS, berg. Orognosie, orologie, bergkunde.
Orographie, beschrijving der bergen. Oroloog, bergkenner. Orologisch, tot de bergkennis betrekkelijk.
ORPHARION, orphorion, een muzijkinstrument,
hetwelk naar eene luit gelijkt, met metalen
snaren voorzien en iets kleiner dan de mandoline is.
ORPHEUS, een beroemd grieksch vorst , wien
Griekenland eengrnot gedeelte zijner eerste
beschaving verschuidigd is, en die zich inzonderheid als dichter en toonkunstenaar onderscheidde. Door zijne tier brat hij, naar de
fabelleer, alles is verrukking, temde daarmede
leeuwen en tijgers, en deed stee pen en rotsen
huppelen. Orphisch , orphische mysterien
zekere geheime leerstellingen, inzonderheid
in de zedekunde, welke eenige leerlingen
van Pythagoras leerden, en oorspronkeiijk
voor leerstellingen van Orpheus gehouden.
werden. Orphische feesten, eene soort van
Bachusfeesten.
ORPHICA, een muzijkinstrument, hetwelk de
welluidendheid en liefelijkheid van Loon
eener luit heeft, engoed draagbaar is.
ORRHOS, oros, het waterige bestanddeel van
melk, bloed, enz., bloedwater. Orrhocheria, waterige afgang. Orrhorrhoea, waterige
uitvloeijing.
ORSADE, or eat fr., eene soort van verfrisschenden drank, gemaakt van water, suiker,
amandelen, enz.
OR-sot, op fransche wissels het driedubbele der
wisselschuld, b. v. 400 livers or-sol zijn zoo
veel als 12 honderd livers.
ORTHISCH, in de muzijk der Grieken de bijnaam
van dactylischen Nomos. Orthische machine,
een werktuig, door 7-keren predikant Orth,
bij Regensburg, uitgevonden, om het land,
bij gebrek aan trekbeesten, door menschen
to bearbeiden.
ORTHODOX, regtzinnig. Orthodoxie, regtzinnigheid • het voorstaan van oude gevoelens.

OSSE.
scheepsterm,
ORTHOHROMIE
,

—
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het varen in eene
re to lijn, op de kortste wijs, naar eene plaats
toe • re to koers van een schip.
ORTHOEPIE, orthophonie, de juiste uitspraak der
letters • regtspreking.
ORTHOGONAAL, regthoekig, van een vlak, het,welk loodregt op een ander staat.
de spelkunst, de kunst om wel
ORTHOGRAPHIE
,
te schrijven •; ook de afteekening van een gebouw, met al zijne deelen, gelijk zulks van
buiten, wanneer men er digt bij staat, gezien
wordt : ook de teekening der doorsnede van
een vestingwerk. Eene orthographische teekening, die eene zaak, een gebouw zoo voorstelt,gelijk het met al zijne deelen gezien
wordt, of in de oogen valt. Orthographist,
schrijver over de spelling. Orthologie, het
regtspreken, de regelmatige uitspraak. Orthopedie, kunst, om de mismaaktheden en
ligchamelijke gebreken der 'one kinderen
te verbeteren en te heelen • ook goede opvoeding. Orthophonie, de vaardigheid, om het
geschrevene behoorlijk uit te spreken. Orthotonie, de juiste betooning der woorden.
ORTROTONIE, de juiste klankgeving der vvoorden,
ORTOLAA.N, ortolan°, de italiaansche naam van
eenen zich in Lombardijen bevindenden,
zeer lekkeren vogel.
ORVIETAN, orvietanum (van Orvieto in den
Kerkelijken Staat), een mengsel, hetwelk uit
kruiden en wortelen, totpoeder gemaakt en
in honig geroerd, bereid wordt, en het vergif weerstaat. Ook in Frankrijk een kwakzalver, die zulke men sets verkoopt.
ORY, eeneperzische rnunt, omtrent 4 1/2 gulden
waard.
ORYCTOGIVOSIE, gr., kennis der rnineralen. Oryctographie, beschrijving der mineralen. Oryctologie, leer der mineralen.
OSAGEN, osages, vrije indiaansche volkstam in
de Vereenigde Staten van Noord-Amerika.
OSCILLATIE, zwaaijing, slingering. Oscillatorisch,
heen en weder slingerend. Oscilleren, slingeren, als de stinger aan een uurwerk.
OSCULATIE, in de landmeetkunde, het punt van
aanraking eens krings met eene kromme
lijn , zoodat tusschen beide gee n andere
kris g kan getrokken worden, welke die lijii
op hetzelfde punt aanraakt.
OSCULEREN, zoenen, kussen. Osculum, zoen,
kus. Osculumpacis, vredeskus. Osculuin
Judae, Judaskus.
OSELLA, eerie venetiaansche munt, omtrent 18
stuivers waard.
OSIRIS, de voornaamstegod der Egyptenaren,
die met degodin Isis het rijk eenen tijd lap
beheerschte.
OSMIN, eene russische korenmaat, lets minder
dan 1 schepel.
OSMUND, naam van het beste zweedsche ijzer.
OSNAJEM,
joodsch, de ooren.
OSSEA TIBIA,
een van de eerste blaasinstrumenten
KUNSTWil.

OTTO.

der oudheid, deels uit kraanpooten, deels uit
de beenderen van andere dierengemaakt.
OSSIFICATIE, beedmaking, voortbrenging der
knokken.
OSTEALGIE, beenderpijn. Osteocele, beenachtige
verharding van eenen teelbal. Osteocole,
osteolith, beenversteening. Desgelijks een
witachtige steen, dienende om gebrokene
beenderen weder te heelen ook beenbreukssteen genoemd. Osteocopus, ostecopus, eene
hevige pijn, welke bij beengezwellen ontstaat.
OSTENDEREN, wijzen, aantoonen. Ostensibel, wat
zich laat aanwijzen of aantoonen.
OSTENSIE, het bewijs van die zekere waarheid,
welke zich onrniddellijk op gewaarwording
grondt.
OSTENTATIE, pralerij, grootspraak. Ostenteren,
pronken, pralen.
OSTEOLOGIE, leer der beenderen en knokken, in
het menschelijke ligchaam.
OSTIAKEN, Ostjaken , russische volkstam in
Siberie.
OSTIARIUS, deurwaarder, portier.
OSTINATO, muz., aanhoudend, hardnekkig. —
Basso ostinato, eenegrondstern, die dezelfdc
beweging bet gansche stuk doorvoert.
OSTRACISMUS, het sterfgeregt bij de AtheniOnsers,
de verbanning van eenen burger, voor ties
of vijftien jaren, uit het vaderland. Bij dit
geregt, werd de naam van den genen, die
verbannen moest worden, op scherven geschreven, en deze werden dan in eene archkruikgeworpen.
OSTRACIT, versteende mosselen • eene soort van
kadmie, of ronden engraauwen steen, die
of natuurlijk of in de kopersmellerijen door
vuur ontstaat.
OSTRACODERMA, dieren met harde schalen, als
schildpadden.
OSTROGOTHEN, ostgothen, figuurl., menschen,
welke de zeden des lands niet kennen, die
niet weten, wat met de welvoegelijkheid
overeenkomt • die geene levensmanier hebben,
lomperds.
0 TEMPORA ! o MORES ! o tijden o zeden
OTIA, lat., letterkundige snipperuren. Otia drat
vitia, ledigheid is het beginsel van alle kwaad.
Otium, ledigheid, lediggang, werkeloosheid,
Per otiuni, tot tijdverdrijf.
OTTAVE RIME, ital., eene soort van verzen, in
achtregelige koepletten bestaande, waarvan
alle re gels van elf lettergrepen zijn, en de
rijmen in ieder koeplet zoo geschikt moeten
wezen, dat altoos de derde en vijfde reel op
den eersten, en den vierden en zesde op den
tweeden rijmt.
OTTOMACHEN, Ottomakos, vrijeindiaansche yolkstam in Nieuw-Granada.
OTTOMAN, een Turk • ook een rustbed.
OTTOMANNISCHE- of OSMANISCHE PORTE, het turksche hof, naar Osman, in 1300 de stichter
van dit rijk.
59

oxos.
OUBLIETTE, eene
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OZOM.

boven met eene valdeur voor- OXYCRATUM, een mengsel van azijn en water.
ziene gevangenis, waarin men personen, OXYDATIE, onvolkomene verzuring. Oxyderend,
die men heimelijk uit den we wil ruimen,
hetgeen onvolkomen verzuurt. Geoxydeerd,
onvoorziens doet vallen.
onvolkomen verzuurd, hetwelk namelijk,
OUTIL, een werktuig, gereedschap der handmet zuurstof (degrondstof van alle levenswerkslieden.
lucht) niet volkomen bezwangerd is. Zoo is
OUTRAGEREN, outrager, fr., beschimpen,schenb. v. het verkalken der metalen, eene onvolkomene verzuring (oxydatie), omdat de
den, zeer beleedigen.
metalen daardoor wel met zuurstof verbonOUTREREN, overdrijven, overspannen.
OUVERT, open, geopend, openbaar, openhartig,
den, maar niet verzadig,
d en slechts in
halfzuren (kalken, ox des veranderd worvrijmoedig.
OUVERTURE, fr., een muzijkstuk, dat bij den
den. Oxydulaat, onvolkomen metaalkalk.
Oxydum , metaalkalk , datgene, hetwelk
aanvang van een concert voorgedragen wordt;
ook het begin van iedere zaak.
overblijft, wanneer men de metalen van
brandbare stof berooft • ook een met
OVAAL, langrond, eirond; ook een ovaal • een
i hunne
zuurstof verbonden ligchaam, hetwelk echter
eivormig stuk, enz.
geene eigenschap der zuren bezit. O x een
OVARIST, iemand die vangedachte is, dat de
menschen uit eijeren voortkomen •; ab ovo ad
zuurstof, degrondstof der levenslucht. Deze
zuurstof is ingroote menigte in de an the
malum, van het ei tot den appel, van het
natuur verspreid. In de atmospheer is zij
begin tot het einde.
met warmtestof en zuurstof as verbonden,
OVARIUM, botan., het onderste gedeelte der planen dit met stile as vermengd. Het zuurstoften, waarin de 'one vrucht gevormd wordt;
g
as is juist datgene, hetwelk anders den naam
ook de eijerstok.
van gedephlogistiseerde lucht, zuivere lucht,
OVATIE, bij de Romeinen, eene soort van zegelevenslucht draagt.
praal, Welke zij bekwamen, die zonder veel
bloedvergieten veroveringen gemaakt had- OXYGOON, oxygonium, lat., figuur met eenen
spitsen hoek, die niet alle negentig graden
den.
bevat. Oxygonisch, spitshoekig.
OVIPARES, dieren, die, door middel van eijeren.
OxvinEL, honigazijn.
'on en voortbrengen.
OXYMORON, figuur in de redekunst, wanneer
OWINEN, in Rusland, gebouwen, alwaar de
men door bedekte scherpzinnigheid en
korenschovengedroogd worden, om alzoo
schijnbare ongerijmdheid, met elkander in
het dorschen van dezelve to verligten.
wederspraak staande din en verbindt.
OXBOOFD, eene maat, volgens welke de wijnen
OXYREGMIA, het zuur opbreken van spijzen.
verkocht worden.
Oxysacharum, suikerazijn, een zamenmengOxos, azijn. Oxycroceum (emplastrum), pleissel van suiker en azijn, tot siroop gekookt.
ter, uitgalbanum en dergelijke met azijn en
crocus. Oxydulatie, de oxydulering, zuring OXYS, scherp, spits, stekend, snijdend, schelklinkend, zeer zuur, bijtend, scherpzinnig.
tot eenen bepaalden la en graad. Oxygenatie, verbinding met zoogenaamde oxygene. OXYTONON, klaproos, roode korenbloem.
Oxymel, eene bereiding van honig en azijn, OZOMENE, de moeder der Harp ijen, gemalin van
Thaumas.
honigazijn. Oxytes, zuring, zuurtoestand.

P, als romeinsch getal, beteekent 400. P kan
ook heeten pater, ook pere, vader • wijders
pars, deel van een boekwerk ; ook payina,
bladzijde.
P. AEQ., panes aequales, gelijke deelen.
PAG., pay., pagina, bladzijde.
P. AMI of AMIE, met vriend, of vriendin.
P. couv ., par couvert, ingesloten, onder omslag.
P. c, pro centum, pour cent, fr., len honderd.
P. EX. of P. E. par exemple, fr., per exemplum,
lat, ,
bij voorbeeld.
P. EXPR., per expressum, met eenen bijzonderen bode.
P. xi, of p. m., pro memoria, om in gedachten
te houden • ook piae memoriae, zaliger gedachtenis.
P.M., romille lat., pour mille, fr., voor 1000.
P. occ., per occasionem, lat., par occasion,
fr., metgelegenheid.
P. P. Pater Prior, ook boven eenen brief, in
plaats van de aanspraak : praemissis praemittendis, met vooraanstelling van al dat
gene, hetwelk billijkerwijze, vooraangeplaatst
moet worden, dat is met behoorlijken titel.
P. P. c., pour prendre conge, fr., om afscheid
te nemen.
P. s., post scriptum, naschrift.
P. T. post Trinitatis, na het feest der Heilige
Drieeenheid; ook pleno titulo , of praemisso
titulo, met volledigen titel, dat is van wiens
volledigen titel ik, door uitlating, niets wil
benomen hebben.
P. T. pro tempore, ter tijd.
PR., praec., praecedens, de voorgegane.
PRAEF., praefatio, voorrede • ook praefectus,
stedehouder, prefekt.
PRAES., praesens, tegenwoordig, of praesente,
in tegenwoordigheid van.
PRAET., praeteritus, verleden.
PROF., professor, hoogleeraar.
Ps.,
psalm.
PAAMYLES, Vol ens sommigen een, naar Priapus
zweemende,god der Egyptenaars, volgens
anderen de vrouw, welke Osiris opvoedde.

een stuk stof, hetwelk de negerinnen,
om het onderlijf geslagen, in plasts van
eenen rok dragen.
PABULATOREN, monniken in de 3 de eeuw, welke
niets dan de schaamdeelen bedekten, en in
bosschen en woestenij,
en van wortels en
kruiden, even als het vee, leefden.
PACALIEN, romeinsche feesten, ter eere van den
g
od des vredes.
PACCO, eerie italiaansche koornmaat, omtrent
2 1 /2 schepel groot.
PACEM, eene figuur, gewoonlijk een gnus
Dei, welke op den kelkdeksel, op de hostiekas of op een pedestal vast is, en door den
priester aan het yolk om te kussen voorgehouden wordt.
PACHA, pascha, bassa, bij de Turken, een aanzienlijk bevelhebber over krijgsvolk en over
eeneprovincie.
PACHOLKEN, schildknapen, wapendragers, oppassers der krijgsoversten in Polen.
PACHYAEM4
,
het dikke bloed.
PACIFICAL
,
eene gouden of zilveren vaas van
menigerlei gedaante, om gewijde taken in
te bewaren.
PACIFICATEUR, fr., vredemaker. Pacificatie,
vredemaking, vereffening, bevrediging, verdrag, vredesonderhandeling. Pacificeren,
vrede zoeken te maken • ook verzoenen.
Pacisceren, zich vereenigen •; vrede stichten.
Paciscenten, de paciscerende partijen.
PACISCEREN, vrede maken, zich onderling verstaan. Pasciscerenden, paciscenten, zij, die
den twist bile en.
PACKEN, een russischgewigt, 30 pad of 1200
pond bedragende.
PACKET-BOAT, en g., paketboot, een snelzeilend
vaartuig, ter overbrenging van brieven, paketten enpersonen.
PACKSONG, een sineesch metaal, uit nikkel,
kobalt, zink en koper bestaande.
PACOTILLE, fr., pakkaadje van zekere zwaarte,
die een reiziger op eenen postwagen of een
schip met zich ma voeren, zonder daarvoor
lets bijzonders te moeten betalen.
PAAN,

PAPA.
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PkCT, pactum, verdrag, overeenkomst.
PADA, een woord van aanmoediging in de
rijdkunst, om het paard bij levaden, courbetters, enz, door middel van de stem hulp
te verschaffen.
PADAN, eene telwijze in Oost-Indie, welke 1000
millioenen uitdrukt, een milliard.
PADDRIES, sekte van hervormers in Sumatra,
ter uitbreidin der muhammedaansche
odsdienst.
g
PADISCHAH, titel van den turkschen keizer, zoo
veel alsgroote koning of keizer beduidende.
PADOGGEN, (badoggi, battaggi,) pijnlijke lijfstraf met dunne buigzame stoliken, die op
den rug des misdadigers in stukken geslagen worden (in Rusland gebruikelijk).
PADS, eng., overschoenen, welke engelsche damesgebruiken.
PADUANI, paduaners, onechte, maar misleidend
nagemaakte munten in de 16 de eeuw te
Padua vervaardigd, en waarvan somrnigen
door depenningkundigen zoo duur als de
echte oorspronkelijke betaald worden.
PAEAN, bijnaam van Apollo; zege- of lofzang
bijzonder op de zee van Apollo over den
draak Python behaald.
PAEANISMUS, eene oratorische figuur, welke op
vrolijkheid bij het uitroepen gegrond is.
PAEDEUTEREA, scholen voor 'one lieden, en
dewijI ook in de kloosters onderwijs gegeven
werd,
zoo bekwamen deze ook then naam.
PAEDEUTIEK, noemde Pythagoras het onderrigt
Paedeutisch
in dedleer.
deug
, dat eene
zekere deugd of pligt leeraart of tot dezelve
aanrnaant.
PAEDONOOM, in Lacedaemon de opzieners over
de opvoedingsgestichten, waar de jongens,
na hun zevende jaar, ingebragt werden.
PAEDOTROPHIE, pedotrophie, dat gedeelte der
Diaetetiek, hetwelk de verzorging der kinderen onderwijst.
PAELE, eene deensche maat voor natte waren,
1/4 kan bevattende.
PAENSZASIE, eene in Perzie an bare zilveren
mamoudie of omtrent 16
munt, welke 2 1 /2
stuiversgeldt.
PAEON, de god der heelkunde • een versvoet,
uit 3 lange en 1 korte syllabe bestaande.
PAERDO, eene rekenmunt te Goa, omtrent 28
stuivers waard.
te Achin, omtrent
PAERDOU, eene re
2 olden
5 stuivers waard.
g
PAERnou-xERo p HIN, eene zilveren munt te Goa,
omtrent 34 stuivers waard.
PAETAK, pjatak, een russisch 5 kopekenstuk.
PAETALTINIKI, eene russische zilveren munt,
van 13 kopeken of omtrent 6 stuivers.
PAbrAAI, indiaansche roeiriem. Pagaatjen, met
zulk een riem roeijen.
PAGAAT, in het tarokspel, bet met eene romeinsche Igeteekend blad, hetwelk een der hoogste troeven uitmaakt.

PAIR.

ruw zilver, eigenlijk een uit ruw
zilver, zilvervijlsel soortgelijke, zamengesmolten klomp of staaf •; ook bij kooplieden,
degewone gelden, waarvan men dagelijks
uitgeeft, of alles, wat men in geld telt; in
tegenoverstelling der waren •; ook opgeld.
PAGA1NALIEN, dorpsfeesten , onder de romeinsche boerengebruikelijk, welke jaarlijks na
den oogst, ter eere van hunnen beschermg
od gevierd werden.
PAGANIA, in de middeleeuwen zekere misbruiken,
m elke van de gewoonten der Heidenen
in degebruiken der Christenen overgegaan
waren.
PAGANISMUS,
heidendom.
PAGAT, in het tarokspel het blad met I geteekend ,
wel het laagste maar Loch een matador.
PAGE, adellijke 'on man lijfjonker , die eene n
voornamenpersoon ter oppassing dicta.
PAGINA zijde, bladzijde. Pagineren, bladzijden
nommeren.
PAGNOTE, fr., lafaard, versaagd mensch. Pagnoterie, lafhartigheid, versaagdheid •; ook
zottepotsen ,
gemeene scherts.
PAGODE, afgodentempel in Indic ook een afgodenbeeld zelf; ins aelijks eene gouden indiaansche munt, ook een klein popje met een
beweegbaar hoofd, een schoorsteenbeeldje.
PAGOMANCIE, waarzeggerij door middel van.
indompeling in het water. De oude Duitschersplagten hunne jonggeborene kinderen in den Rijn te werp,
en en hidden
dezelve, wanneer zij hover' dreven, voor
echt, maar wanneer zij zonken, voor onecht.
Ook de waterproef der heksen is eene soort

PAGAMENT,

van pagontancie.
PAGOMEN, de

3 of 6 dagen welke door de Egyptenaars en illooren, na de laatste maand
van het jaar ingelascht worden, om het jaar
waarvan de maanden 30 dagen hebben, de
behoorlijke lento te even.
PAJAK, eene korenmaat in Rusland, 2 tschetwerik groot.
PAILLASSON, fr., stroomat, die de tuinders over
de bloembedden le a en •; ook mat, dek voor
de vensters, en voor de deuren, om de voeten daaraan of te vegen.
PAILLE, fr., stroo, stroohalm • strookleur, ligtgele verw; ook vlek (in diamanten).
strooverkooper.
PA1LLETTES, fr., pailjetten, lovertjes.
PAILLON, eenglansblaadje, dat onder de edelgesteenten gelegd wordt.
PAnis, fr., peers, en g., (van het lat, pares) edelen van gelijken rang • zoo heeten, in Frankrijk en En eland ,
diegenen, welke de aan het
pairschap verbondene voorregten bezitten,
die bijzonder hierin bestaan, dat zij erfelijk
geheimraden des Konings zijn, niet in hechtenis gezet kunnen worden (uitgenomen
wegens hoog verraad), geenen eed doer ,
maar hunne uitspraak met hunneeerbekrach-
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ti en •; dat hunne huizen van alle regtsdwang
vrij zijn, en dat zij alleen door pairs van het
rijk kunnen teregt gesteld worden. Pairie,
pairschap.
PAIS, fr, pail', en g., peace, ital. pace, sp. paz,
lat. pax, vrede. Paisibel, paisible, fr., stil,
vreedzaam. Paisiblentent, met vrede, gerustelijk.
PAKFONG, sineesch wit koper,
PAKKAADJE, zie pacotille.
PA LABER, dus worden, op de afrikaansche kusten, de geschenken genoemd, welke aan de
koningen en hoofdmannen der zwarten moetengebragt worden, en gemeenlijk in brandewijn, kralen en kinderspeelgoecl bestaan.
PALADIN, ridder der middeleeuwen. Hi' is een
re to paladin, (held), wordt gezegd van eenen
voornamen heer, die voor dapper en galant
wil aangezien zijn.
PALAEOGRAPHIE, kennis van het schrijven en de
schrijfbehoeften der Ouden.
PALAEOLOGIE, de oude leer, gewoonlijk orthodoxie • :in tegenstelling van de nieuwe leer,
neologie.
PALAESTRIE, de

vechtkunst.
fr.,paleis, slot •; een prachtig gebouw.
Palais dejustice, geregishof.
PALA LAMNENEN, onheilstichtende godheden,
zoo als mengeloofde, onophoudelijk onledig,
om de menschen schade te does.
PALAMEDES, zoorl van Nauplius, koning van
Euboea, die degeveinsde krankzinnigheid
van Ulysses ontdekte, en hem daardoor
noodzaakte mede teen Troje op te trekken.
PALA.NDER, platte vaartuigen,
•
op de middellandsche zee, voor de vischvangst en als
bombardeergaljoten, gebruikt wordende.
PALANKE, eeneplaats, door palissaden ingesloten, waarachter somtijds nog teen eenen
onvermoeden aanval eene borstwering opgeworpen wordt.
PALANQUIN, fr., kleine takel •; draagstoel in Indie,
waarin zich voornamepersonen op de schouders laten dragen.
PALATINE, fr., eigenlijk, een al el eene strook
van bont, ofpelswerk, welke de vrouwen om
den hals dragen •; anders sabel en em
PALATINUS, lat.,palatijn, in Hongarije, de voornaamstegroote •, een magnaat.
PALEFRENIER, fr., palfrenier, stalknecht. Palefroi, fr., vrouwen rijpaard.
PALEOGRAPHIE, de kennisvan het oude schrift.
Paleoloog, een oudgeloovige, dat is, die zich
aan de oude leer houdt. Paleologie, deoude
leer, het oudegeloof, het tegengestelde van
de zoogenoemde neologie.
PALEPHATUS, de naam eensgriekschen schrijvers,
die een werkje over ongelooilijke din
geschreven heeft. P ale hates novus , een
tweede of nieuwe Palephatus, een fabelverdichter, iemand, die fabelen vertelt, als of
zij waar waren.
PALAIS,

PALI.

opschikken.
herder godin, bij de oude romeinen .
P A LESTRA, godin der worstelkunst • ook worstelperk, vechtschool, insgelijks eene plaats
waar de jeugd in goede zeden en gebaren
onderrigt wordt. Palestrita, een vechter; ook
een kweekeling. Palestrisch : palestrische
oefeningen,
die bije d Grieken en Romeinen
op eene daartoe bestemde plaats, palestra
genaamd, geschiedden, en in worstelen, loopen, werpen met de schijf, enz. bestonden.
PALET, palette, fr., schilders verwbordje, hetwelk door middel van een zich daarin bevindendg,
at aan den duim gestoken wordt, en
waarop de schilders hunne verwen men en.
De uitdrukking : deze schilderij verraadt het
palet, wil zeggen, dat de kleuren niet natuurlijk en geschikt genoeg onder elkander gemend zijn.
PALI, de heilige taal bij de Birntanen.
PALTer, godheden der Sicilianen, tweelingsbroeders en kinderen van Jupiter en Thalia.
beroemde siciliaansche orakels.
PALILIEN, feesten ter eere der godin Pales.
PA LILLOGIE, de redekunstige figuur, waarbij
een woord, waarmede men een voorstel
sluit, in het begin van het volgende herhaald wordt.
PALILOGIE, in de redeneerkunst, wanneer eenerlei woorden te dikwerf herhaald worden.
PA LIMBACRIUS, in de dichtkunst, een zoo enaamde voet uit twee lane
en eene korte
g
lettergreep bestaande.
PALIMBOLUS, een arglistig mensch, die anders
spreekt, dan hi' denkt, en op wiens trouw en
opregtheid men zich niet verlaten kan •; zoo
ook eene zieke, die schijnt te beteren, en inder daad Loch niet beter is.
PALIMPSESTUS, eene zoodanig toebereide ezelshuid, dat er op geschreven en dit geschrevene weder uitgewischt kan worden, parPALEREN,
PALES
,

kentent.

eene ziekte, die weder terugkornt.
vers of regel, dat van voren
naar achteren en van achteren naarvoren
gelezen, denzelfden zin geeft •; b. v. signa

PALINDRIONE,

PALINDROMON, een

te signa, tonere me tangis et an is.
PALINGENESIE, gr.,

herleving, opstanding, wedergeboorte •; bijzonder de overgang, dien wij in
het rijk der gekorvene dieren waarnemen,
wanneer een insect in eenegeheel veranderde
gestalte te voorschijn komt, als de rupsen en
vele andere • ook het weder voortbrengen
van eerie verbrandeplant , uit hare verwarmde asch.
PA LINODEREN, herroepen terugnemen. Palinodie,
herroeping.
PALINuRus, stuurman van Aeneas, die ingesluimerd met zijn roer in zee viel, na 5
dagen zwemmens in Italie landde, alwaar
de inwoners hem doodden.
PALISSA DE, fr.,paalwerk, een aan weerskantcri
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PAND.

gespitste schanspaal. Pallissaderen,met paal- PALPABEL, handtastelijk, voelbaar • klaar, duidelijk, begrijpelijk.
werk voorzien.
PALPITATIE, hartklopping • de beweging des
PALIXANDERHOUT, blaauw ebbenhout, violethout,
bloeds in de aderen. Palpiteren, kloppen
purperhout, uit Guiana, met marmerach(van het hart); trillen (der leden).
tie aderen, voor ingelegd werk.
PALUDAMENTUM kostbare met goud gestikte
PALLADEN, de maagden welke de Thebanen aan
krijgsmantel
,
waarin de oude romeinsche
Jupiter wijdden.
krijgsoversten te veld trokken.
PALLADIUM, volgens de fabelleer het beeld van
Pallas of Minerva, hetwelk in Karen tempel PAMFLET, fr., een klein onbeduidend geschrift,
hetwelk slechts ingenaaid, niet gebonden is;
te Troje stond, uit den hemel moest gevallen
schotschrift, blaauwboekje.
zij,
n en waarvan men geloofde, dat slechts
zijne tegenwoordigheid de stad voor gevaar PAMPEROS, in Buenos-Ayres, de windvlagen uit
het zuidwesten.
en onder an behoedde ; figuurl., heiligdom;
beschermgod •; de privilegien of voorregten PAN, god der herders, bij de oude Romeinen •;
ook degod der jagers.
eener stad.
PANACEE, fr., een algemeene geneesmiddel voor
PALLAS, godin des oorlogs , ook der wijsheid en
vele ziekten.
wetenschappen ; ook de door Dr. Olbers ontPANACHE, fr., vederbos, pluim.
dekte nieuweplaneet. Zie Minerva.
PANACHE, eene maat op het eiland Samos, omPALLASCH, zijdgeweer of sabel der ruiterij.
trent 25pond bevattende.
PALLIATIEF, wat slechts den schijn van lets heeft,
eene bemanteling • ook een pijnstillend mid- PANACHIA, in degrieksche kerk eene plegtigheid, waarbij een geestelijke voor den maaldel zondergeneeskracht. Palliatiefkuur ,
tijd een driehockig stuk brood op een bord
schijnkuu,
r welke eene ziekte voor eenen
panachiarion, le de en van hetzelve, na
tijd lang, wel lenigt •; maar niet geneest. Palden maaltijd, door al de aanwezigen een
liativa, verontschuldigingen •; ook instilstukje lief afbreken.
lende middelen. Pallieren , verzachten ;
PANARITIUM, lat., panaris, fr., eene zweer aan
bewimpelen.
de vingers ; de flit.
PALLIUM, zeker bisschopsmanteltje, opperpriesterlijk gewaad van den Paus, de aartsbis- PANCARPUM, pancarpus, to Rome, een geveeht
van manners met Wilde dieren.
schoppen, enz. bestaande in eenen Brie tot
vier vingeren breeden band met zwarte krui- PAINCHANT, penchant, fr., overhelling, neiging.
sen bezet. Het is van de fijnste wol van PANCHIMAGOGUM, artsenij, om alle schadelijke
vochten uit het ligchaam te driven.
schapen gemaakt, welke te Rome door daartoe
gewijde nonnen verzorgd en opgekweekt PANCHRESTUM, eengeneesmiddel, hetwelk tot
velerleigebruik client.
worden, die ook de wol tot dat einde spinnen.
De Paus wijdt dan deze kleederen in de St. PANCRATIUM, eengeweldige kamp der oude
Grieken, waarbij alle vijf kampsoorten, als
Pieterskerk, met veleplegtigheden.
loo en springen, schermen, worstelen en
PALLU, het boozegrondwezen bij de Birmanen
werpen, tegelijk geoefend werden •; ook een
in Pegu en Ava,
hetwelk als half Bier en
wedstrijd op leven en flood. Pancratius,
half mensch, reusachtig, zittend en met
Pancratiastes, een kampvechter •; een heldeene knolls in de hand, afgebeeld wordt.
haftig ridder.
PALM, zekere maat, eene handbreed.
PANCREAS, degroote maagklier. Pancreatisch
PALMA CHRISTI, wonderboom.
kanaal, kanaal van het scheelklierensap.
PALMARIUM, een geschenk hetwelk men in
Pancreatisch sap, vocht dat zich in de scheelDuitschlandgewoon is, den advokaten,na
klieren afzondert en zich met deal en het
een door liengewonnen regtsgeding, nog
melksap vermengd.
boven hunne rekening te even •; vereering
PANDA, eene godin der Sabijnen en Romeinen,
voor eene behaalde overwinning.
de overwinning, of Ceres onder een' anderen
PALMARUM DOMINICA, palmzondag, de zondag
naam,
voorstellende.
voor Paschen. Palmtak, een oud zinnebeeld
der overw inning, des vredes, der vrucht- PANDECTEN, de oude romeinsche wetten, antlers
digesta genaamd.
baarheid, enz. Patmwijn, ligtgele, zoete
n welke op het eiland Palma, een der PANDEMISCHE ZIEKTE, eene door het ganschelitnd
wij,
heerschende ziekte, besmettelijke ziekte.
kanarische eilanden,
gewonnen wordt.
PA.NDEMONIUM, vergaderzaal aller duivels of
PALNESTRIE, palmistrie, kunst om uit de hanboozegeesten •; een tempel van alle goden
den waar te zeggen. Zie chiromantie.
en halvegoden.
PALMIPES, bij de Romeinen eene maat van 5
PA1NDEROLEN
,
trompettenkoord met kwasten.
handers, of I voet eene hand breed.
PANDJANGAKANER, indiaansche almanakschrijver.
PALOIN, een gewigt in Coromandel, jets meer
PANDICULATIE, eene uitzetting der spieren aan
dan 2 lood.
hetgansche ligchaam, eene krampachtige
ing door niiddel van
PALOMANCIE, waarzegg,
trekking ten gevolge hebbende.
kleine staven.
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koning van Athene, varier van Pro
en Philomele, die van verdriet stierf.
PANDOEREN, soort van hongaarsche soldaten.
PANDORA, eigenlijk, de met alles begiftigde.
Naar 'de fabelleer, een 'on zeer schoon
meisje, het voortreffelijkste onder alle werken, welke de scheppingkracht van Prometheus had voortgebragt. De goden kwamen,
om haar te zien, en Pandorageviel hun zoozeer, dat elk hunner haar insgelijks be iftigde, Minerva met wijsheid, Venus met
aanminnigheid, enz.; Merkuur gaf haar eene
geheimvolle doos, welke niet mot geopend
worden. De broeder van Prometheus, Epimetheus, welke de wonderschoone Pandora
tot echtgenoot kreeg, konde zijne nieuwsgierigheid niet bedwingen, opende de doos,
en terstond vloog het gansche heer van alle
mogelijke ram en en la en voor de menschheid daaruit • en onaangezien dezelve we der
dadelijk gesloten werd, bleef er echter niets
antlers in, dan de hoop, het eenige goed, wat
daaringeweest was. De zin van dit schoon
verdichtsel komt hierop neder, dat het menschelijk geslacht, door de invoering van
kunsten wel tot eene hoogere beschaving
geleid wordt, maar dat in derzelver gevolg
zich ook zinnelijkheid en weelde bevinden,
welke, door het misbruik, velerlei ellende
over het menschdom brengen. Oneigenlijk,
wordt nu tie loos van Pandora, voor de bron
van alle ongeluk en kwaad genomen.
PANDORA, een der oudste muzijkinstrumenten •;
ook thans nog in gebruik en pandoere of
mandoline genoemd.
PANDORE, soort van onvolkomene klanken.
PANDOROMEN. Zie Braminen.
PANDURAM. Hetzelfde als Fakir.
PANEEL, plank van eenen spiegel ; beschot ; ook
eeneplank,
waarop geschilderd wordt, in
tegenoverstelling van doek, bij voorbeeld •:
het is eene schilderij op paneel, niet op doek.
PANEGYRICUS, lofrede. Panegyrist, lofredenaar,
vleijer. Panegyristisch, panegyrisch, op de
wijze der lofredenaars.
PANELLE, eene soort van ruwe ongekookte
sulker.
PANEREN, paner, fr., vleesch met broodkruimels
bestrooijen.
PANETIER, broodmeester, voor de fransche om-wenteling een beambte der kroon, die over
de paneterie gesteld was.
PANHARMONICON, een muzijkinstrument, hetwelk een volkomen orchest met trompetten,
pauken en fluiten 1aat hooren.
PANHELLENIUS, onder dozen naam werd Jupiter
als schutsgod van geheel Griekenland vereerd.
PAINHELLINON, bijnaam van Bacchus.
PANIQUE, fr., terreur panique, plotselijke schrik
bij onvermoede voorvallen •; ongegronde
schrik • valsche wapenkreet.

PANDION,

PANT.

PANISBRTEF, broodbrief,

eetbrief, verzorgingbrief, een voorregt der duitsche keizers, om
eenen wereldlijken persoon, voor zijn leven
lang, in een klooster of stift te doen verzorgen en onderhouden. Panist, een persoon,
die zoodanig eenen brief bekomt.
PANMELODIKON, een zakspeeltuig, van 5 octaaf,
met zeer liefelijke en zachte toonen.
PANOPHOBIE, het schrikken in den slaap.
PANOPTIE, de eigenschap, om alles te ova z'
met het verstand te doorgronden.
PANORAMA, gr., eigenlijk, een aloverzigt, albeschouwing • een rondgaand schilderstuk
hetwelk eene stall, of andereplaats, op doek
ofpapier geschilderd, in haar geheel voorstelt, van boven zijn Licht ontvangt, terwij1
de beschouwer, van een zeker stand punt in
het midden, de afgebeelde voorwerpen, of
handelingen, /evendig daargesteld ziet.
PANSOPHIE, kennis van alle dingen. Pansooph,
een mensch, die alles weet, alles verstaat.
P ANTAGOGA, panchymagoga, alles ontledigende
middelen.
PANTALEON, pantalon, een muzijkinstrument,
naar deszelfsuitvinder Pantaleon Hebenstreit,
een Saks, genoemd, als een cimbaal gevormd
en ook forte-piano-pantalonist geheeten.
PANTA LON, een muzijkaal snaarinstrument, in
degedaante van een root re to in de
hoogte gaande klavier, waarop de snaren,
door middel van eenen Kamer aangeslagen
worden. Pantalonist , iemand, die daarop
speelt. Pantalon, fr., hansworst in de italiaansche blijspelen •; ook een harlekijnspak
hetwelk van het hoofd tot de voeten uit een
stukgemaakt is ; ook andere dergelijke kleederen, als cen lange wide broek,enz. •; figuurl.,
een mensch die allerlei middelen gebruikt,
om zijn doel te bereiken. Pantalonnade, fr.,
depantalonsdans, kluchtige dans, waarbij
men allerlei zotte standen aanneemt en alterlei narrengebaren maakt; eene pots •; figuurl.
schijnvreugde, schijndroefheid, veinzerij.
PANTERSTEEN, wordt de jaspis genoemd, dewijl
hij, even als de panter, gevlekt is.
PANTHEISMUS, lat., pantheisme, fr., het gevoelen,
dat het heelal degodheid zelf is. Pantheist,
iemand, die God en de wereld, of de natuur,
voor een houdt, en beweert, dat met het
groote geheel een denkvermogen vezenlijk
verbonden is, door hetwelk ditgeheel zijn
e
regelmatige orde bekomt.
PANTHEON , in Parijs , de voormalige nieuwe
Genovevakerk, in welke de asch vangroote
mannen, die zich bij het vaderland verdienstelijk gemaakt hadden, werd bijgezet, terwijl derzelver namen, door insnijding op
marmeren zuilen, moesten vereeuwigd worden • ook een tempel alley goden te Rome.
PANTOCRATOR, de Almagtige, de schepper en
onderhouder alter din en. Pantocratie, albeheersching. Pantegraaf, teekenaap. Panto-
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meter, pantometre, fr., zeker landmeetkundig
werktuig, waarmede allerlei hoeken, lengten
en hoogten kunnen gerneten worden. Pantomime, stom gebarenspel, gebarenspraak.
Pantomimiek, kunst van bet gebarenspel.
antom imisch , wat daartoe behoort. Een
P
pantomimisch ballet, eene soort van dans,
waarin de handelingen door enkele gebaren
uitgedrukt worden • een met gebarenspel
gepaard gaande dans. Pantomimiseren, met
gebaren spreken. Pantophagus, een mensch,
die geheel onnatuurlijke din err , als glas,
stee p en, enz. inslikt •; een vreetal.
algemeene vrees voor alles.
,
PANTOPHORIE
PANURGIE , argelistigheid , schalkachtigheid.
Panurgus, een listig mensch.
PAor,o, eerie italiaansche munt.
PAON, aeon a,, de heelende, een bijnaam
van Minerva.
PAOPHI, de 2de maand van het jaar der Egyptenaren, welke volgens den Jul iaanschen almanak den 28 September begint.
PAPA, eigenlijk varier als eene kinderlijke benamin • ook de Paus, als het geestelijke
opperhoofd der christenheid. Papismus,
bet pausdom. Papist, een aanhanger van
den Paus , een pausgezinde. Papistisch,
pauselijk. Papisterij, de gehechtheid aan
hetpausdom • ook de gansche Roomschkatholijkegodsdienst.
PAPABILI, de kardinaals , welke voor geene
buitenlandsche magt partij kiezen, en alzoo
meer hoop hebben van Paus te worden.
PAPALETHRA, de tonsuurs bij de grieksche Geestell ken.
PAPELARD, fr., een huichelaar, schijnheilige.
Papelardise, huichelarij, schijnheiligheid.
PAPELIN, eene halfzijden stof.
PAPERASSEN, on nut, beschreven papier, scheurpapier •; oude geschriften.
PAPERING, ital., een jonggansje. Alla paperina,
prachtig,
g, kostbaar.
beer
PAPETTE, eene pauselijke zilveren munt, 2 paoli
omtrent 9 stuivers waard.
of
PAPHIA, naam van Venus. Paphisch, aan Venus
gewijd, toegeheiligd.
PAPIERADEL, de adel, welke zich niet op geboorte,
maar op verheffing, door middel van eerie
oorkonde grondt. Papieren heeten bij de
kooplieden wissels, schuldbrieven, aanwijzingen op kantoren, banknoten, enz. Papier
machè , fr., gestampt , vloeibaar gemaakt
papier, hetwelk, om verscheidene dingen,
ass doozen, kistjes, enz. daaruit te makers in
vorm en gedaan, en daarna gebakken worth.
e vlinder.
PAPILLON, fr., kapelletj,
PAPILLOTTE, fr., eene in papier gewikkelde haarkrul. Papilloteren, de haren in papier wikkelen • ook schitteren, glinsteren •; van eene
schilderij, die te veel lichte partijen heeft,
zoo tat zij het oog vermoeijen, zegt men : het
papilloteert. Een gepapilloteerde stijl, waarin
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te veel redekundige praal gevonden wordt,
en de figurer) en schoone uitdrukkingen te
zeer opgehoopt zijn.
(digestor papinianu g, lat.,
digesteur papinien, fr.), zijnde een ljzereri,

PANNIAANSCHE POT,

of koperen,
van binnen vertinde, en met
een vastgesloten deksel voorziene pot, waarin,
door middel van weinig kolen, niet alleen
het vleeschgaar, maar ook, in twee tot Brie
uren, alle beenen tot brij gekookt kunnen
worden. De naam is ontleend van deszelfs
uitvinder, Dr. en Prof. Dionijs Pain.
PAPYRUS, eeneplant, welke in Egypte aan den
Nij1 groeit en de oudste soort van papier
leverde.
PAR, fr., door, door middel, bij, uit, met. Par
accord, bij vergelijk. Par ami, met vriend
par amie, met vriendin ; par amitió, uit
vriendschap.
PAR, lat., gelijk. Pares, gelijken, tegen elkander
opgewassen. Pari ratione, op gelijke wijze.
PARAAT, paratus, lat., bereidvaardig, willig,
dadelijk. Parata pecunia, baar, gereedliggend geld •; a gate executie, dadelijke uitwinning.
PARABEL, parabole, fr., in de redekunst, gelijkenisrede • ook in de landmeetkunde, eene
ronde, van boven enge, en van onderen wide
figuur,
welke ontstaat, wanneer men eenen
keel met zijne zijde parallel doorsnijdt ;
parabolisch, bij wijze van gelijkenis •; ook in
den vorm eener kegelsnede : parabolische
een spiegel, die zulk eenen vorm
spiegel
,
heeft , paraboliseren, met gelijkenissen
spreken.
PARABOLAAN, een waaghals, die zich aan oogenscinjnlijk levensgevaar blootgeeft ; ook een
geestelijke, die de gevaarlijkste zieken bezoekt
en verzorgt. In het italiaansch parabolano,
een zwetser, grootspreker.
PARACELSISTEN, aanhangers van Taracelsus Bornbast van Hohenheim, uit de 10de eeuw, die
in den mensch eene bijzondere, van verstand en wil onderscheiden, natuurlijke
kracht der ziel aannam en dezelvegeest
noemde.
PARACENTHESIS, gr., paracenthese, fr., opening
van (le borst of den buik, met eene hone
naalde, om de inwendige kwade vochten we
te nemen • aftapping van het water.
PARACHRONISHUS, misslag in de tijdrekening ,
wan neer men eeriegebeurtenis als later plaa ts
gehad hebbende opgeeft, dan dezelve werkelijk is voorgevallen.
PARACHUTE, fr., valscherm aan eenen luchtbol,
om daaruit iets uit de lucht neder te later).
Eene uitvinding van den beruchten Blanchard.

een misboek der Grieken, hetweik troostteksten bevat.
PARACYESIS, parakyesis, zwangerschap huiten
PARACLETICUM,

de baarmoeder.
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PA-n-mn, parade, fr., ook plegtige optogt der
soldaten • ook het afweren van eenen stool
(in het schermen). Paraderen, pralen, pronken • ter monstering staan. Paradebed ,
ronkbed.
A
PARADIASTOLE, figuur in de redekunst, wanneer
eene stelling door het juiste tegendeel daarvan opgehelderd wordt •5 wanneer men, b. v.
het verstand van hetgemeene yolk, en dat
van eenengezonden kop met elkander vergelijkt, om de voortreffeliikheid van het laatste in een meer helder daglicht te plaatsen.
PARADIGMA, in de spraakk., een tijdwoord met
alle zijne vervoegingen en veranderingen,
hetwelk tot een voorbeeld dient, om andere
gelijksoortige woorden daarnaar te vervoegen
of te veranderen.
PARADIJS, de verblijfplaats der eerste menschen,
de hof Eden; figuurl., een zeer aangenaam
oord • ook de verblijiplaats der zaligen na
dit Leven.
PARADOX, gr., wonderspreukig, met de gewone
leer en meening strijdig • een algemeen
aangenomen gevoelen , hetzij werkelijk of
slechts in schijn, tegensprekend, waarbij het
echter onbeslist blijft, of het algemeene gevoelen waar of valsch zij • zonderling. Paradoxomanie, overdrevene en te verregaande neiging tot zeldzame gevoelens en leerstellingen. Paradoxum, paradoxon, een ongehoord
ding, een ongerijmd en met het gezonde verstand strijdig gevoelen •; ook hetgeen met
de waarheid schijnt te strijden, b. v. hi' had
het ongeluk, rijk te zijn. Paradoxie, ongewone, met het algemeene gevoelen strijdige
denkwijs •; ook neiging tot zonderlinge stellinen.
PARAENESIS, de vermaning, opwekking, stichting, opwekkingsleerrede. Paraenetisch ,
vermanend, opwekkend, stichtend, zoo als
paraenetische schri ften.
PARAFOUDRE, fr., een afleider van het onweder.
PARAGIUM, bedeeling van vorstelijke personen
met landerijen. Bekomen zij geld, dan heet
het apanagium, fr. apanage.
PARAGOGE, spraakk., wanneer men achter aan
een woord eerie lettergreep voegt.
PARAGON, zie parangon.
PARAGRAAPH, paragraphus,

lat., paragraphe,

fr., afdeeling eener verhandeling (s).
PARAGRAMMA, eene soort van cabalistische rekening, waarbij men de letters eener plaats
met getallen beteekent, om door berekening
van dezelve eenengeheimen zin voort te
brengen. Paragrammatismus, eene verwisseling der letters in een woord waardoor een
andere zin ontstaat.
PARAKLESIS, vermaning, troost. Parakletisch,
vertroostend, tot troost verstrekkend. Van
hier parakleet, trooster, voorspraak, bijstand.
PARALIPOMENA, gr., uitlatingen ; wat in een boek
KUNSTWE.
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uitgelaten is; inzonderheid worden de boeken der chronieken zoogenoemd •; dewijl
daarin het een in de boeken der koningen
te kort verhaald, of geheel overgeslagen is,
aangevoerd wordt : ook bijvoegsels.
PARALIPSIS, redekutist, een gewaand voorbijgaan
van eenpunt, hetwelk men toch inderdaad
aanvoert, b. v. ik zwijge van de slechtheid
zijns harten.
PARALLAXE, fr., in het algemeen het onderscheid of de afstand van tweegezigtkundige
(optische) plaatsen van een voorwerp, hetwelk uit twee verschillende standpunten
gezien wordt. In de sterrekunde stelt men
zich het oord waar men eene ster C. uit
het middelpunt der aarde A. zoude zien,
als de ware, en waar dezelve van de oppervlakte der aarde B. gezien wordt,
als de
schijnbare plaats derzelve voor, en noemt
het onderscheid a. b. insgelijks de parallaxe.
Dezelve dient,
om afstanden te meter
bepaling ooze krachten, naar het eerste voorkorner), geheel schijnt te boven te gaan.
PARALLEL, evenwijdig, even wijd van elkander
afstaande. De parallel is eene lijn, die in
allepunter], van eene andere lijn, evenwijd
afstaat • figuurl., eerie gelijksoortige, b. v.
geschiedenis. Parallelplaatsen , gelijkluiderideplaatsen. Eene parallel trekken, of
clip en parallel stellen, beet, dezelve verge-.
lijken, nevens elkander stellen. ParallaepipMe, fr., parrallelepipedum, lat., fig
met zesgelijkhoekige zijden. Paralielismus,
lat., paratMlisme, fr., evenwijdige stand,
dat is de eigenschap der lijnen, door middel
van welke zij evenwijdig zijn. Parallelismus
sententiarum, lat., de evenredigheid, de
gelijke vorm van twee met elkander verbondene stellingen. Parallelogram, parallèlogramme, fr., langwerpige vierhoek, wiens
twee tegen elkander overstaande zijden evenwijdig
van elkander staan. Parallelcirkel,
in de wiskunstige aardrijksbeschrijving,
een kring op den wereldbol, welke met de
evennachtslijn parallel gaat, en ook alleen
p
arallel , genoemd wordt.
PARALLELE, vergelijking, plaatsing teen over
elkander.
PARALOGISEREN, valsche sluitredenen makers.
Paralogismus, verkeerde sluitrede, waarbij
onopzettelijk, in den vorm, de gronden
hoofdstellingen, gefeild wordt. Bij eene
drogrede, geschiedt dit opzettelijk.
PARALYPSIS, zie Paralipsis.
PARALYSEREN, verlammen. Paralysie, geraaktheid, verlamming. Paralyticus, lat., een
diegeraakt, verlamd is.
PARAMESE, de 1 st° snaar van het tetrachord dizeugmenon, in het grieksche toonstelsel,
welke met onze kleine h overeenstemt.
PARAMETER, eene re to lijn van onveranderlijke
grootte in de kegeisnede.
40

PARA.

— 314 —

P A RANYTRIE, Verbal, verdichting ; vertelling 1
tot tijdverdrijf.
PARANETE, de naam der 3" snaar, in de 3
hoogste tetrachorden der Grieken.
de naam van diamanten
PARANGON, paragon ,,
robijnen, en andere kostbare stee pen en
parelen, welke van eene ongewone grootte
zijn • ook in de drukkunst, zekere drukletter:
groot parangon, klein parangon.

overeenkomst van woorden, in
verschillende talen.
PAR ANYMPH, paranymphus, lat., bruidjonker,
bij de ouden •; speelnoot •; lofredenaar, bij
deplegtige uitdeeling van waardigheden ;
ook degeleider van hem, die, op de hoogeschool, in het openbaar eene verhandeling
verdedigt, ter bekoming van het meesterschap in eenig vakder geleerdheid.
PARAPEGMEN
,
bij de ouden, metalen tafelen,
waarop de wetter) en verordeningen geschreven werden ;• ook plagten de sterrevoorzegkundigen zich van zulke tafelen te
bedienen, om hunne figuren daarop te
zetten.
PARAPET, fr., parapetto, ital., eerie borstwering, leuning; terras.
PARAPHE, eenpennetrek, welken men gewoon
is, bij de onderteekening van zijnen naam
te voegen •; ook een stem el waarmede
zulk een trek op iets gedrukt wordt. Parapherén, met eenen pennetrek teekenen •;
eenen trek aan zijnen naam maken •; insgelijks met den naamtrek bestempelen.
PARAPHERNALIEN, goederen, welke de getrouwde
vrouwen Karen echtgenooten, buiten het huwelijksgoed, aangebragt, of anders toe evoegd hebben. Paraphernale goederen, buitenhuwelijksgoederen.
PARAPHIMOSIS, zekere zwelling der voorhuid,
spaansche kraag, genoemd.
PAR A MONIST
,
een voorzanger.
PARAPHORA, onzinnigheid.
PARAPHRASE, fr., paraphrasis, lat., verklarende
omschrijving eerier stelling, spreuk, enz.
met andere woorden. Paraphraseren, in eene
verkiarende omschrijving uitdrukken. Paraphrast, een verklarende omschrijver van een
geschrift •; een uitlegger.
PARAPHRENIT1S
paraphronesis , de met eene
aanhoudene heete koorts verbondene razernij,
Paraphrosyne, krankzinnigheid •; verwarring
des verstands.
PARAPLEXIE, eene beroerte, die slechts een deel
des ligchaams getroffen heat; de verlamming.
der leden, Welke op de beroerte volgt. Paraplectisch, door eene beroerte lam geworden.
PARAPLUI, fr., regenscherm.
PARASANGE, fr.,perzische mijI, of een uur we s.
PARASCENIUM, plaats achter het tooneel, waar de
komedianten zich kleeden ;kleedkamer.
PARASCEVE (festum parasceves), rust- of voorbereidingsdag, goede vrijdag.
PARANOMASIE,

PARC.

hebr., afdeelingen in de vijf boeken
van Mozes, die bij de Joden op den sabbath
even als bij de Christenen de evangelien en
de brieven der Apostelen,
gelezen worden.
PARASELENE, bijmaan, wanneer de maan teen
eene wolk schijnt, die het schijnsel derzelve
terugkaatst, en eene dubbele maan vormt.
PARASI, eene zilveren munt der Turken, 4 asp
ers of jets meer dan een halven stuiver
doende.
PARASITEN, eigenlijk, tafelvrienden, dischgenooten • verder, in eenen verachtelijken zin,
tafelschuimers • ook van planten, die bij en
op andere planten groeijen, uit welke zij
sappen en voedsel trekken.
PARASOL, fr., zonnescherm.
PAR ASTATEN, zijdpilaren, stutters, die nevens
andere zuilen staan, en balken dragen.
PARASTICHIS, eene rij letters, waaruit een naam
ontstaat.
PAR ASYNAXES verhodene vergaderingen en
zamenkomsten der ketters.
PARATONNERRE, fr., zie parafoudre.
PA RATOSCOPIE, paratoskopie, gr., het waarzeggen
uit de luchtteekenen.
PA RATOUT, eerie soort van scherm, die men
teen re en zonneschijn, en als licht-,schoorsteen- en ander schermgebruiken kan.
PARATREMBLEMENT, fr., ijzeren, aan beide einden
met eerie kroon van meerdere spitsen verbondene tan en welkemen cEep in de aarde
graaft, en waardoor men de aardbevingen
onschadelijker wil makes.
PAR AVANCE, fr., bij wijze van voorschot, vooruit.
PAR A VENT, fr., windscherm.
PA RBAJOLLE, eene milanesche zilveren munt,-21/2
soldi of jets meer dan 1 i /2 stuiver.
PA RBLEU, fr., schertsende vloek: op mine
trouw, waarlijk.
PARC, fr., park of perk. Parc de Partillerie,
artillerijpark, de bewaarplaats voor het grove
geschut en noodige krijgsgereedschap. Le
Parc de vivres, eerie plaats voor de marketeeters en voor het krijgscommissariaat.
Parc de marine, het admiraliteitspark, waar
de schepen gebouwd worden, de werf. Le
pare de Phospital, eene bijzondere plaats
voor de zieketi, in een leer. Zie park.
PARCANS, groote indische schepen, welke men
zoo wel van voren, als van achteren sturen
kan.
PARCELLEN, de deelen van een geheel.
PA RCEN , fabelk., drie gezusters, Clotho, Lachesis en Atropos, die den levensdraad der
menschen spinnen en, naar willekeur, verten en en verkorten. De jongste, Clotho,
omwindt de spil met wol •; Lachesis, spint
den draad en Atropos, de oudste, snijdt
denzelven met de schaar af, wanneer de
mensch inoet sterven.
PARCHEMINISTE, hij, die van zijne renten leeft.

PARASCHEN,

PARE.
PAR CI PAR LA, hier
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en daar, aan verscheidene

laatsen.
P

fr., onder couvert,onder omslag,
door insluiting, of ingesloten.
PAR CURIOSITA, fr., uit nieuwsgierigheid.
PAR DEPIT, fr., uit verdriet, uit spijt.
PARDO, eene munt in Coromandel, .20 stuivers
waard.
PARDON, fr., vergeving, evade. Pardonnable,
fr., vergefelijk. Pardonneren, vergiffenis,
genade,
het leven schenken.
PAREGGEREN, ital., bij de kooplieden, de eene
rekening met de andere vergelijken •; sluiten,
PAREGORISCH, pijnstillend, (van geneesmiddelen).
PARER, gelijk, evengelijk.
PARELLIPSIS, als van twee consonanten er een
weggelaten wordt.
PAREMENTS, fr., versierselen.
'PAREMPTOSIS, de overgang des bloeds in de
slagaderen, waardoor, volgens de leer der
nude artsen(Pythagoras en Erasystratus) de
koorts ontstaat.
PARENCHYMA, zelfstandigheid der ingewanden •;
het binnenste zachtegedeelte van eene plant,
of van een kruid.
PARENEsE, fr., verinaning.
Parenteren
PARENTAGE
,
fr. familiebetrekking.
,
familiebetrekking hebben, vermaagschapt
zijn.
lat. p arentatie, lijkrede, waardoor
PARENTALIA,
diegenen, welke achter het lijk gegaan hebben, plegtiglijk bedankt worden •; eigenlijk,
deplegtige offers, welke, bij de Romeinen,
den ouderen of verwanten, aan derzelver
graven, gebragt werden ; de laatste lijkplegtigheden. Parentator, lijkredenaar. Parenteren, eene lijkrede bij het graf houden.
PAR COUVERT,

PARENTELA
blOedVerWantSCIlap.
,

lat., parenthêse, fr., tusschenrede,
tusschenvoegsel, het een men in een geschrift tusschen twee haakjes plaatst, en,
zonder dat de zin daardoorgestoord wordt,
kanweggenomen worden ook het teeken
zeif. In parenthesi, lat., tusschen beide,
dat niet tot de zaak zelve behoort • in het
voorbijgaan.
PARENTHYRSUS, eigenlijk, de staf der in verrukking gebragte Bacchanten •; wijders razernij,
te vergedreven aandoening of drift in het
spreken en schrijven.
PAREPIGRAAPH, gr., figuur in de redekunst,
wanneer datgene, hetwelk men moest voorbijgaan, verzwegen, maar met dat al verstaan wordt.
PA ERE (het), ital., het goeddunken van eenen
ofmeer kooplieden, in handelszaken, zoodra
overdezelve een geschil onlstaan is, en daarovergeregtelijk uitspraak gedaan moet
worden. mio parere, ital., dat is mijn
gevoelen.
PAREREN, parer, fr., sieren, opsieren, opschik-

PARENTHESIS,

ken • ook gehoorzamen, volgen,
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fr., in de schermkunst, eenen
stoot met de kling geschikt afkeeren •; ook in
de rijdkunst, wanneer een paard zoo afgerigt
is, dat het naar den wil des berijders stilstaat, en van voren zich eenigzins opheft.
PARERGON. gr., bijwerk •; hetgeen eigenlijk de
hoofdzaak niet is. Zoo heeten de zich op
eene landkaart in eenen hock bevindende
figuren en teekeningen.
PARESSE, fr., luiheid, afkeer van den arbeid,
of ook slechts van de beweging. Paresseux,
fr., lui, traag • ook een luiaard. Paresseuse,
eene lediggangster, eene luije vrouw.
PAR EXEMPLE, fr., bij voorbeeld.
PARFAIT, er., perfect, volmaakt.
PARFORCE, fr., met geweld. Parforcejagt, eene
gt ; een, voorheen meer dan
loop- of renja
tegenwoordig gewoon, wreed vermaak der
vorsten, het wild zoo lang na te 'a en en te
vervolgen, tot het van vermoeidheid nederzijgt.
PARFUM, fr., reukwerk,
aangename lucht.
Parfumeren, parfumer, fr., eenen aan enamen reuk veroorzaken, met eenen liefelijken reuk vervullen • berooken. Parfumeur,
reukmenger, reukwerkmaker.
PAR GOVERN°, ital., tot narigt.
PAR HAZiRD, fr., toevallig , bij
toeval.
PARHELII, lat., bijzonnen; een lichtverschijnsel,
wanneer men nevens de re to zon nog eene
of meer zonnen ziet.
PAR HONNEUR,
eershalve.
PART, fr., weddingsehap.
PARI, alpari, gelijk, van gelijke waarde •; in
den handel beduidt het, dat de handel of
koop gelijk opgaat, zonder dat de eene partij
boven de andere eenig voordeel heeft •; bij
wisselaars, wanneer de koers van verscheidene muntsoortengelijk is.
PARIAS
,
de laagste kaste der Indianen, met
welke de hoogere eenen omgang hebben
mo lten • dewijl zij zich daardoor verontreinigen zouden.
PARIES, lat., wand, muur. Inter parietes, tusschen de muren, dat is, in vertrouwen.
PARIÈTEIT, gelijkheid, volgens het aantal.
PARIEREN, wedden, eenpari doen.
PARIFICATIE, gelijkstelling.
PARI PASSU, lat., metgelijken tred.
PARIS, zoon van Priamus, koning van Troje
en zijne gemalin Hecuba •; bekend door zijn
vonnis het oordeel van Paris genoemd, waarhij nus
aan Ve
als,schoonste boven
bij
Juno en Minerva, den appel toewees, verder
door zijne schaking van Helena, welke de
verwoesting van Troje na zich sleepte.
PARISCH MARMER, het witte mariner van Paros,
eene der fraaiste marmersoorten.
PARISIENNE, in Frankrijk eene der kleinste
soorten van boekdrukkers letters. Ook een
revolutionairgezang in de dagen van Julij

PAREREN, parer,

1830 te Paris.

PAM

— 316 —

eertijds eerie werkelijkc fransche
munt, daarna eene rekenmunt.
PARISTHMIA, kliergezwellen aan den hals.
PARITEIT, gelijkheid ; ook gemeenschappelijk,
gelijk regt met anderen, in gezelschap.
PARITIE gehoorzaamheid.
PARK, eng., diergaarde, een afgeperkt stuk
land, waarin wild opgesloten is •; een groote
tuin met lustboschjes, re to lanen, kronkelwegen en vrije plaatsen •; ook eene met heggen ingeslotene plaats. Lie parc.
PARKET, zie parquet.
PARLAGE, fr., gezwets, nuttelooze ijdele woorden en redenen.
PARLEMENT, parlement, fr., parliament, eng.,
eigenlijk eerie spreekzaal, spreekhuis. In Engeland de door den koning zamengeroepene
geestelijke en wereldlijke stenden, benevens
de afgevaardigden uit de provinciên en rijks.•
steden, ter beraadslaging over de rijksaangelegenheden. Er behooren toe de koning, het
hooger- en lagerhuis. Wat dezen gemeenschappelijk besluiten, heet parlementsacte.
In Frankrijk was parlement, eertijds, het
hoogste geregtshof in iedere provincie.
Parlementair, een bode met vredes- of verdragsvoorslagen. Parlementeren, onderhandelen, in onderhandeling treden.
PARLOIR, fr., de spreekkamer, voornamelijk in
de nonnenkloosters.
PAR MALHEUR, bij ongeluk, ongelukkigerwijze.
PARNASSUS, de muzenberg, berg der zan y Odinnen • de dichtkunst.
PAROCHIAAN, parochianus, lat., een kerspelbewoner, kerspelpriester. Parochie, kerspel.
PAROCHUS, eenpredikant. Bij de Grieken hij,
die de braid in eenen wagen naar het huis
des bruidegoms brat. Bij de Romeinen een
ambtenaar, die dengezanten en Stadhouders, in de provincien reizende, de benoo.
digdheden, op koste der republiek, moest
verschaffen.
PARODIE, fr., eene soort van kortswijlige gedichten, waartoe geheele verzen of enkele
uitdrukkingen nit een bekend gedicht on
leend, en op een an onderwerp en in eene
veranderde beteekenis toegepast, en ernstige zaken daardoor belagchelijk gemaakt
worden. Parodieren, een gedicht veranderen, navolgen ; eene hekeirede beantwoorden • jets tot spot nabootsen. Parodist,
iemand, dieparodien maakt.
PAROENIEN, drinkliederen, meest bij den wijn.
PAROLE, fr., woord, belofte •; krijgsk., woord,
waaraan men elkander kent.
PAROMOEUM, redek., eene figuur, waarbij men
vele woorden, die met eenerlei letters of
lettergrepen be inners zamenstelt.
PAROMOLOGIE, eerie redeneerkunstige figuur,
waarbij men jets toegeeft, om vervolgens
zijne tegenpartij des te nadrukkelijker van het
tegendeel te kunnen overtuigen.
PARISIS

PART.

PARONOMASIE, gelijkluidendheid,

gelijke klank
van eenige woorden.
PAROMYNISCH, van woorden, di ,it hoofde
uvan
afleiding en beteekenis met elkander verwant zijn.
PARONYMEN, woorden, welke in de afstamming
met elkander verwant z1 n.
PAR ORDRE, fr., op bevel.
PAROTIS, parotiden, klieren achter de ooren aan
het hoofd van den mensch,
PAROXYSMUS, lat., aanval. hevigheid van eene
ziekte, bijzonder in afwisselende koortsen.
PARPAYOLLE, parpariolle, parpyrolle, eene italiaansche must te Milaan, omtrent 1 /4 stuiver
waard.
PAR PRECAUTION, fr., voorzigtigheidshalve.
PARQUET, fr., parket, eene omslotene plaats,
alwaar de regters zitten •; eene afdeeling of
plaats in de schouwburgen, zeker spel in de
schouwburgen, zeker spel, waarin men met
gekleurde houtjes een schoon parquet,
vormt.
PARRAGON, staal, voorbeeld. Parragonneren,
vergelijken •; effenen.
PAR RAILLERIE, fr., uit scherts, uit kortswijl.
PARREGEREN, eene rekening met eene andere
vergelijken.
PAR RENOMMtE, fr., bij naam, door vermaardheid.
PARRRESIAST, iemand, die vrij en rond uitspreekt. een rondborstige. Parrhesie, de
vrijmoedigheid in het spreken, rondborstigheid.
PARRICIDE, fr., vadermoord ; ook vadermoorder.
PARS, lat., een deel, gedeefte. Pars aliquanta,
een onevenmatig deel, dat, eenige malen
genornen,grooter, worth dan het geheel, b.
v. 3 is zulk een deel van 5, dewijl 2 maal 3
zes uitmaakt. Pars aliquota, een evenmatig
deel, dat, eenige malen genomen, juist het
geheel oplevert, b. v . 3 van 6. Pars pro toto,
cengedeelte voor het geheel.
PARSIMONIE, parsimonia, kart held spaarzaamheid • ook figuur in de redekunst, wanneer
men degewigtige din en van de minder
gewigtige onderscheidt, en de eerste met
eerier)grooteren rijkdom van gedachten behandelt, dan de laatste.
PARTAGE, fr., deeling, verdeeling •; het deel,
aandeel. Party Babel verdeelbaar, tat verdeeld kan worden. Partageren, partager,
fr., deelen, verdeelen, afdeelen.
PARTENIER, zie partisaan.
PARTERRE, eigenlijk, op de aarde; eene plasts in
den schouwburg, op den grond voor het tooneel,
alwaar de aanschouwers meerendeels
staande moeten toezien • in eenen tuiri het
bloemperk, plaats, alwaar de bloemen
aangelegd zijn, onderscheidene velden afgedeeld.
PARTES, lat., bet tneerv. van pars, deelen •: par-
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les aequales, gelijke deelen : in partibus
infidelium, wordt een bisschop genoemd,

die wel den rang en titel van een bisdom
beeft, maar welksgrondgebied door de on eloovigen in bezit wordt gehouden, b. v. de
bisschop van Utira, Tripoli, enz.
PARTHENEON, eertijds een tempel van Minerva
te Athene.
PARTIAAL, partijdig. Partialiteit, partijdigheld.
PARTICIPANT, een deelnemer. Participatie, participatio, lat., de deelneming, het medeweten. Participeren, deel nemen, of aandeel
aan lets hebben of nemen.
PARTICIPIUM, lat., spraakk., een deelwoord.
PARTicur.A.,lat. Seen klein deel, deeltje; een stukje,
spraakk., klein rededeel, dat niet veranderd
kan worden, als: en, ook, niet, enz. Particularia, lat., particulariteiten, bijzonderheden, nadere omstandigheden eenen gebeurtenis. Particulariseren, omstandig, of met
alle bijzonderheden, verhalen, of voorstellen.
Particularismus, leer, in degodgeleerdheid,
van de bijzondere genade, dat Christus
slechts voor eenigen zou gestorven zijn.
Particularist
,
een aanhanger dezer leer.
Particulariter, stukswijze, enkel, deelswijze,
in bijzonderheden. Particulariteit, bijzonderheid, nader berigt. Particulatim, enkel,
stukswijze. Particulier, bijzonder, afzonderlijk, enkel ; ook een bijzonder persoon,
iemand, diegeenen openbaren post bekleedt.
In het particulier, en particulier,particulierement, fr., in het bijzonder, bijzonder-

lijk, van andere dingen ofzaken afgezonderd,
enkel alleen.
PARnE, fr., partij, onderscheidene dingen van
eene soort, zonder bepaling van hoeveelheid
of aantal, een gezelschap • een huwelijk •;
verbindten is. Partieel, gedeeltelijk, deelsze enkel.
wij,
PARTLY, zie partie. PartUgangers, vrijbuiters;
in den oorlog, de soldaten, welke bepaald
zijn , om den viand op allerlei wizen
schade toe te brengen. Partijgeest, de onbehoorlijke neiging, om het met eene van
twee of meerpartijen te houden, of ook
dergelijke partijen, te stichten.
PARTISAAN, partisan, fr., aanhanger van eene
partij • die het met iemands partij houdt;,
ookpartijganger, vrijbuiter.
PARTITUUR, muz., is dat ontwerp van eenen
componist, die alle stemmen en deelen zijner
compositie onder elkander stelt, om de fouten des te beter te vermijden, en de zangers
en instrumentalisten, als zij soms fouten
mogten begaan, daaruit te re fit te het en.
Dit beet ook Diogramma. Partitie, de
deeling.
PARTOUT, fr., overal, volstrekt.
PARTURIUNT MONTES, NASCETUR - RIDICULUS MUS,

lat., de ben en baarden, en er kwam --een

PASS.

muisje te voorschijn •; ditt ze st men van hen,
die eenegroote verwachting van zich doen
koesteren, maar daarna weinig voortbrengen.
PARU, eene gouden munt in Azie, bijzonder
te Goa, omtrent 7 1/ , gulden waard.
PARURE, het tooisel, alles wat tot tooi en opsiering des ligchaams en der kleedingstukken
zelve client • en wanneer er van edelgesteenten gesproken worth, de tool.
PARVENU, eengelukskind, opkomeling.
PARYPATE
,
de naam der 2de snaar in de beide
diepste tetrachorden van het grieksche toonstelsel.
PAS, eeneplaats of toegang, welke met betrekking tot eenigekrijgsoperatie, volstrekt bezet
of overschreden moet worden, en door -weinigen teen velen, met voordeel verdedigd
wordt.
PAS, schrede in de danskunst • zekere tred van
hetpaard in rijscholen. Faux pas, valsche
tred, stap, misstap. Pas zie paspoort.
PASCHA, voorbijgang, verschooning, sparing •;
de naam van het joodsche offerfeest, ter
gedachtenis van de verschooning der Israeliten, in Egypte, en van hunnen uittogt uit dit
land. Het was hetgrootste onder de joodsche
feesten, en wordt thans nog door de Joden
aan alleplaatsen, bij het gebruik van ongezuurd brood, en metgebeden, in stilte
gevierd.
PASIGRAPHIE, eene algemeene, voor alle volken
verstaanbare schrijfkunst.
PAsKwIL, zie pasquil.
PAsPooRT, passeport, fr., verlofbrief, pas.
PASQUIL, paskwil, een schotschrift, lasterschrift,
geschrift, waarin men iemand valschelijk de
schuldgeeft van eerlooze daden, bijzonder,
wanneer men zulk eengeschrift zonder
zijnen naam bekend maakt. Pasquillant, een
schotschrijver.
PASQUIN
,
de naam van een verminkt beeld te
Rome, aan hetwelk men paskwillen en Scherpe vernuftige invallen pleegt vast te hechten, en in het algemeen ,
dat alles bekend te
maken , wat men kenbaar wil make
r! ,
zonder
zich zelven te doen kennen. Een ander, even
zoo verminkt beeld, is onder den naam van
]Warsorio bekend, aan hetwelkgemeenlijk
vragen gedaan werden, die het beeld Pasquirt beantwoordde. Pasquin beet ook een
grappenmaker of kluchtenmaker. Pasquinade, eene scherts, die echter meer vernuft dan
boosheid bevat, klucht, grap, pots. Pasquiniseren, paskwillen maken.
PASSAAT, passaatwind,die wind, welke op zekere
zeeen of aan zekere kusten, in dit of dat jaarg
etijde geregeld en aanhoudend waait.
PASSA, bassa, pascha, een voornaam ambtenaar
in Turkije, welke stadhouder eener provincie, en tegelijk bevelhebber der daarin zich
bevindende troepen is. Paschaliek, het stadhouderschap van eenen bassa.
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passablement, fr., middelmatig, lijdelijk, verdragelijk, goed • wat er
zoo door kan • tamelijk.
PASSADE, fr., doorreis; ook een teerpenning,
reisgeld •; eene minnarij tot tijdverdrijf •; de
hoefslag of weg, werken een paard in de
rijdschool maakt ,
wanneer het meer
m
dan
eens op eenen grond been en weer gaat, en
in het omkeeren eerie halve rondte maakt.
PASSAGE, fr., passagie, passayium, lat., de
doortogt, doorvaart • het doortrekken, heen
en weer gaan, rijden en varen door een oord;
eeneplaats in een boek •; in de muzijk, zekere
variatie engezwinde loo err die de speler
of zanger bij eene groote noot, eenen trifler
enz. maakt. Passagier, een reiziger, zwerver.
PASSANT, een voorbijgaande, voorbijganger ; en
passant, fr., in passant, in het voorbijgaan.
Passato, van de verloopene (namelijk maand
enz.). Passavant, of passe-avant, eerie doorreiscedel, bewijs, dat men doorreizen mag.
PASSE-DIX, de naam van een spel met drie dobbelsteenen, waarbij men meer dan oogen
werpen moet, als men winner) wil.
PASSEDROIT, een passedroit geleden hebben, is
zooveel, als voorbijgegaan of achtergesteld
(gepasseerd) zijn.
PASSEMENT, boordsel, omboordsel, van goud,
zilver, zijde, enz. Passementier, fr., passementmaker.
PASSEMESE, anderhalve stap.
PASSE-PAROLE, bij het krijgswezen, als de generaal, aan de spits der kolonne, lets beveelt,
dat daarna van mond tot mond tot aan het
einde toe, verder bekend gemaakt wordt.
PASSE-PARTOUT, een hoofdsleutel, loo er, dievesleutel, die op alle sloten past •; ook een uitgestoken vlak stuk van koper of hout, in den
vorm van een raam, om lets anders in te
zetten • bij boekdrukkers een sieraad ter
letter.
itivattin g van eerie begin
PASSE-PASSE, goochelwerk, goochelaarsstukje.
maat.
PASSE-PIED, een dansstuk van 3 /8
PASSE-PORT, zie paspoort.
PASSEREN, gaan, doorgaan, medegaan, voorvallen, gebeuren : den tijd passeren, verdrijven,
doorbrengen. Passetems, fr., tijdverdrijf.
Pourpasser le terns, tot tijdverdrijf.
PASSE-VOLANT, een niet ingeschreven passagier
op den postwagen; ook een vreemd man, die
de monstering mede ondergaat, om het getal
vol te maken.
PASSIBEL, passible, lijdelijk, onderworpen. Passibel, (van het regt van transito). Passie, het
lijden, bijzonder van den Heiland, deszelfs
lijdensgeschiedenis •; de hartstogt, b. v. liefdc, haat, enz., de aanvechtingen. Passier,
lijdend. PassionnO, fr., gepassionneerd,
hartstogtelijk, eenen hartstogt, eene hevige
begeerte, neiging of gemoedsbeweging aan
den dag leggende ; verliefd, teeder ; een
gepassionneerd mensch, stijI, een hartstogtePASSABEL, passable,
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lijk mensch, stip, enz. Passive handel, wanneer er in een land meer waren in- dan
uitgevoerd worden. Passive schulden, vorderingen van anderen aan ons • active schulden, daarentegen, onze vorderingen ten
aanzien van anderen. Passivement, lijdend,
lijdelijk.
PASSUS, lat., schrede, pas : in hoc passu, in dit
geval. Passus geometricus, geometrische
schrede ofpas, eene lento van vijf voet.
PASTEL, deegspijs, gebak van vleesch, ragout
van hoenderen, enz., in eene korst.
beteekent, in de schilderkunst, eerie
PASTEL
,
uit verwdeeggevormde, en daarna gedroogde
stift, waarmede als dan op parkement of
papier geschilderd wordt. Van bier pastelschilderen.
pateux, in de schilderkunst, files,

PASTEUX,

krachtig; aldus wordt een schilderstuk genoernd, wanneer de kleuren met eene vaste
handgelegd zijn.
PASTICHE, fr., schilderij, dat in de manier van
een'groot kunstenaar geschilderd, en voor
diens werk uitgegeven worth; ook cen muzijkstuk, hetwelk uit de werken van onderscheidene beroemde toonkunstenaars zamengesteld is.
PASTILLEN, kleine balleties, waartoe onderscheidenegeneesmiddelen gemaakt worden.
PASTINE, op rijdscholen , een met reeharen
opgevulde gordzadel, zonder stijgbeugels.
PASTOOR, pastor, lat., pas teur, fr., een herder •
predikant, Roomschkatholijke priester. Pastor loci, de predikant, of pastoor van de
plaats, waar men is. Pastorale, een herdersspel, herdersvertelling. Pastoracatheologie,

weterischappelijk onderrigt ter behoorlijke
waarnerning van het predikambt, en daaraan
verbondenepligten van katechiseren, doopen,
avondmaalhouden, ziekenbezoeken, het inzegenet' van het huwelijk, enz. Pastoralia, de
zaken, welke tot de ambtsbedieni ttg van cut'
predikant belnoren. Pastoraj, de woning
van eenenpredikant of pastoor. Pastor fido,
getrouwe herder, teedere minnaar. Pastor
primarius, de eerste en voornaamste predikant bij eene kerk.
PATACA, in Portugal de spaansche piasters.
PATACHE, een uitlegger of wachtschip voor eene
haven, om de binnenkomende en uitgaande
schepen te onderzoeken.
PATAGON, patakon, eene hoekige spaansche
zilveren munt, kruisdaaldcr.
PATAGONIER, een wild yolk in Zuidamerika,
hetwelk seergroot van gestalte is.
PATA-PATA-PAN, woorden, waarmede men den
trommelslag nabootst.
PATARAFFE, fr., gekrabbel, wanstaltige pennetrek • in het algemeen eerie slechte onleesbare
hand.
PATATA-PATATA, een woord, om hetgalopperen
van eenpaard na te bootsen.
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slechte, bedorvene spreekmanier,
zoo als in het bijzonder de inwoners van
Padua hebben • fr. patois.
PATE, zilveren staven, welke voorheen on estempeld uit de spaansche bezittingen in
Amerikagesmokkeld werden.
PATELIN, een fijn, listig en doortrapt mensch,
die door vleijerijen en door zijn innemend
voorkomen, zich bij anderen indringt. Patelinage, vleijerij, vleijende vvoorden, een
vleijend voorkomen, om anderen voor zich
in te semen. Patelineren, op eene fijne,
listige, meest bedriegelijke wijze te werk
gaan, door fine vleijerijen bedotten..
PATENT, literati patentes, lat., lettres patent,
eng., eigenlijk, een open brief; overheidsbevel, hetwelk ieder aangaat •; vrijheidsbrief,
waarbij iemand zekere voordeelen of voorre ten toegestaan worden, als voor de vervaardiging van werktuigen en bereiding van
waren • jaarbrief ter uitoefening van eenig
maatschappelijk bedrijf, b. v. patent als
hoedenmaker, enz. Patentwaren, dieengelsche waren, waarvoor zich de uitvinder een
patent heeft late!) geven, dat zij, gedurende
eene zekere reeks van jaren,
door niemand
anders mogen nageinaakt
verkocht worden.
PATER, vader, kerkvader, ordesgeestelijke,
monnik. Pater familias, een huisvader.
Paternel, vaderlijk. Paterna bona, vaderlijke
goederen • paterna hereditas, vaderlijke
nalatenschap. Paterna potestas, de vaderlijke
mat. Paterniteit, het vaderschap, de vaderstand of vaderlijke waardigheid. Paternoster,
gebedeketting •; het onze vader •; de roozenkrans, eigenlijk ieder tiende root balletje
aan dezelve • ook handboei.
PATERA, de offerschaal der Ouden, eene soort
van widen beker.
PATERLE-STEEN, een donkergraauwe porfier,
zeer hard maar in het vuur smeltende.
PATER PATRIAE, vader des vaderlands, een eertitel, dies de Romeinen (en in navolging andere volken) aan verdienstelijke overheidsersonen gegeven hebben.
P
PATHETISCH, pathetique, fr., pathetiek, nadrukkelijk, vol waardigheid, plegtig. Zie pathos.
PATIIMOS, beter Patmos, tharis Patinio, edam]
in den Archipel, door schippersen monniken
bewoond, alwaar Johannes in ballingschap
leefde, en zijne openbaring zou geschreven
hebben • fig., eene eenzame plaats, waarnaar
iemandgebannen wordt.
PATHOGNOMICO, kennis der ware en eigenlijke
gesteldheid van eene ziekte. Pathognomisch,
wezenlijk (van ziekten). Pathologic, leer van
de kennis der ziekten • kennis van het lijden,
de oorzaken en toevallen der ziekten. Pathologisch, tot de ziekteleer behoorende. Pathonomica, de gansche serniotica der affecten,
of de kennis van de natuurlijke teekens der
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gemoedsbewegingen, naar alle derzelver
trappen en vermengingen.
PATHOS, plegtige, verhevene uitdrukking van
groote hartstogten en gevoelens, in woorden
engebaren.
PATIENCE, fr., patientie, geduld. Patience par
force, gedwongen geduld. Patient, een zieke,
lijder. Patienteren, lijden, dulden, ziek zijn.
PATOIS, fr., gemeene taal, boerentaal.
PATRES, lat., de oudvaders: adpatres, dood,
gestorven.
PATRIA, lat., het vaderland. Pro patria, voor
het vaderland.
PATRIARCH, aartsvader, voor den zondvloed en
kort na denzelven • ook de opperste geestelike in de oostersche kerk. Patriarchaal,
aartsvaderlijk •; patriarchale kerk , eene
hoofdkerk.
PATRICE, in de lettergieterijen, de stem el door
wiens afdruk de matrice, lettermoer, on tstaat.
PATRICIAAT, de burgeradel, stadsadel. Patriciers,
de adellijken in het oude Rome, de afstammelingen der voormalige senatoren en raadsheeren in de oude rijkssteden, waarop, bij
de vervulling der plaatsen in den raad, bijzonder achtgeslagen werd. Patrice familie, een
oudadellijk geslacht.
PATRIMONIAAL, ouderlijk, van de ouders herkornstig • vaderlijk. Patrimonium, vaderlijk erfdeel,geerfd vermogen •; patrimonium Petri,
de kerkelijke staat, het pauselijk gebiedin
Italie.
PATRIOMANIE„ overdrevenpatriotismus, vaderlandswoede.
PATRIOT , een vaderlander •; naam welke de
voorstanders van eenen republiekeinschen
regeringsvorm zich, in de fransche omwentelin toeeigenden, maar iederen beminnaar
van zijn vaderland toekomt. Patriottisch,
vaderlandsch wat de patriotten betreft.
Patriottismus , de vaderlandsliefde • ook de
denkwijs, het karakter en, het geclrag van
eenenpatriot.
PATRISEREN, naar den vader aarden.
PATaisTicA, de kennis der oude kerkvaders.
PATROCINEREN, in bescherming nemen, behulpzaam ziin. Patrocinium, bescherming, geregtelijke bijstand.
PATROCINIEN, de reliquien der lieiligen.
PATROCLUS, Z0011 van Menoetius en Se
een
een dergrieksche vorsten, die zich bij de
belegering van Troje bevonden.
PATROLLE, pandarolle, zie banderole.
PATROON, heer, beschermer , begunstiger ;
scheepsvoogd • een beschermheilige • in het
kerkelijk regt, hij, wien het toekornt, eene
plaats te be even •; model, voorbeeld, teekening; hoeveelheid kruid benoodigd tot
een schot uitgroot klein geweer; een met
kruid gevulde koker van papier, bout of
blik. Patronaat, patronage, fr., de collatuur, collatie, de kerkleen •; het regt om
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eene, kerkelijke plaats te be even. Patronymisch, wat de geslachts- of afkomstnamen
heeft.
PATROPASSIANEN, Patripassianen, aanhangers
die in God slechts
eener sekte in de 3 de eeuw ,
een'persoon onder drie namen erkenden, en
diensvolgens ook beweerden, dat, onder den
naam van Christus, God de Vader geleden
heeft.
PATROUILLE, zwerfwacht, nachtwacht, roodaande soldatenwacht, om de openbare rust
g
en veiligheid te verzekeren. Patrouilleren,
rondgaan, rondom, of op jets achtgeven.
PAT, eene uitdrukking bij het schaakspel, wannee r men den koning niet meer verzetten
kan.
PAUCIS CONTENTUS SUM, ik ben met weinig te
vreden •; natura paucis contenta, de natuur
is met weinig te vreden.
PAUKE, eene orgelstem, die uit 2 werkelijke
pauken bestaat, Wier kloppers door middel
van de pedaal in beweging gebragt worden.
PAULETTE, eene zweedsche koperen munt, omtrent 2 stuivers waardig.
PAULICIANEN, eene sekte der oostersche Christe, naar de Manicheers zweemende.
nen
PAULINEN-ORDE, dezellde geestelijke orde als de
minimen.

zeeroovers,
PAULISTEN
,

die in Brazilie eenen
vrijen staat vormden.
PAUPERTAS, de verpersoonlijkte en goddelijk
vereerde armoede, dochter der weelde en
luiheid, en moeder van de vlijt en nijverheid.
PAusANIAs , beroemd spartaansch veldheer ,
wiens krijgsgeluk hem euvelmoedig en tot
een verrader maakte, ten gevolge waarvan
hij den hongerdood stierf.
PAUSE, het afbreken eener handeling, ophouden, de stilstand. Pauseren, eenen tijd lang
n.
ophouden of stil zwijge
PAUSIKAPE, eene ronde schijf, welke den slaven
om den hals gelegd wordt, opdat zij de hand
niet aan den mood zouden kunnen brengen •;
priesterkraag.
(in scherts) een
ronde'
PAUVRE, arm, behoeftig, ongelukkig •; beklagenswaardig. Pauvrete, armoede, behoeftigheid •; armzaligheid. Pauvre honteux, een
beschaamde arme, een arme vol eergevoel.
PAVANA, spaansch, pavane, fr., (van het lat.
pavo, een paauw), de paauwendans, een
voormalige spaansche dans, welke zich door
stijve en ernstige bewegingen onderscheidde,
de heeren in mantels en met een' do en de
vrouwen in sakken met lange slepen.
PAvEDETTEN, eene soort van tamme duiven,
welke een root vleezig gewas op den neus,
en daarbij roode oogen hebben •; en welke
men in het oosten tot overbrengen van brieyengebruikt.
PAVILLON, paviljoen, eene rood of vierhockig
toeloopende tent: een lusthuis, tenthuis,
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met een tentdak • bijgebouw, hetwelk hooger is dan het hoofdgebouw •; dak, hetwelk
van alle vier de zijden teen het midden
spits toelonpt • ook wapenmantel, wapendeksel • scheepsvlag •; het ruime deel aan
een trompet.
PAX, lat., paix, fr., vrede, eendragt, eensgezindheid. Pax vobiscum, vrede zij met u!
Pax inirantibus, pax exeuntibus, vrede zij
. hun, die inkomen, en die uitgaan !
PAYABEL, payable, fr., betaalbaar • bij wissels,
vervallen. Paiement , betaling • klein geld,
brokkelgeld, ter volmaking eener zekere som.
PAYSAGE, een landschap. Paysagiste, een landschapsschilder.
PAYS COUTUMIER, eertijds in Frankrijk die provincien, in welke tle regtspleging niet naar
het landsregt, maar naar bijzondere gewoonten en verordeningen geschiedde.
PAZEND, een van de heilige boeken der Oosterlingen, welke de leer van Zoroaster volgen,
en hetwelk over zedekunde en wijsbegeerte
handelt.
PECCEREN, peccare, lat., zondigen, zich vergissen, zich vergrijpen, overtreden, eenen
misstap be aan. Peccadillen, eene kleine of
ligte zonde •; een lit vergefelijk gebrek.
PECHTUMAL, een schort, dat van de borst tot op
dengrond afdaalt, waarmede de Mohammedanen zich bekleeden, als zij in het bad
gaan, en hetwelk van zijde, lijnwaad, of

katoen is.
PECK, pitany, eene engelsche korenmaat, van

2gallons.
PECTORALE, borstschild

of borstlap van den jood-

schen hoogepriester •; ook bortsartsenij.
een bijzonder eigendom, waaraan
zij, die andere zaken met ons te gelijk bezitten, geen deel hebben.
PECUNIA, geld, vermogen, have, pecunia numerata, gereed of contant geld. Pecuniair,
pecunieel, geldelijk, wat het geld betreft •;
amendepOcuniaire, geldboete •; pecuniele
omstandigheden ; staat van vermogen. Pêcunieux, geldrijk, veel geld hebbende.
PEDAAL, een voetklavier; voetregister aan een
or el.
PEDAGOOG, paedagoog, huisonderwijs • opvoeder
der jeugd. Pedagogium, paedagogium, een
opvoedingsgesticht.
PEDANT, (van eenen italiaanschen taalmeester
Pedano), een verwaande geleerde •; in het
algemeen, elke persoon, die kleinigheden
alsgewigtige din en aanziet en verdedigt •
een schoolvos • schoolvossig, aan eenen
pedant passende. Pedanterie, schoolvosserij,
pralerij met din en die men voor gewigtig
houdt. Pedantiseren, schoolvosserij drijven,
veel weten, dat een waar nut heeft, en zich
veel daarop inbeelden.
PEDEL, een geregtsdienaar •; dienaar of bode
bij eenen akademischen raad of senaat.
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paederast, iemand die zich aan onnatuurlijke drifters overgeeft. Pederastie,
paederastie, dat kwaad zelf.
, lat. , de voeten. Per pedes ,
PEDES
te voet. Per
pedes Apostolorum,, schertsender wijze , te
voet, gelijk de apostelen la ten te reizen.
PEDESTAL, voetstuk van een zuil, van eel' standbeeld,
enz.
PEDESTRE, fr., te voet • statue pedestre, een
beeld te voet, in tegenstelling van statue
equestre, te paard.
PEDETENT1M, lat., voetje voor voetje, allengs,
langzamerhand.
PEDOMETER, schredenteller, wegmeter. Zie odo-

PEDERAST,

meter.
PEERER, eene

franschekorenmaat, 1 /10 van eerie

ton.
een bijnaam der Muzen, Haar de
bron, die op den Parnassus, door het gevieugeld paard Pegasus, gemaakt was.
PEGASUS, het gevleugelde paard der muzen en
dichters.
PEJEREREN, valsch zweren,een meineed doen.
PEIKS, of peiky, aan het turksche hof, de jonge
edellieden(pages), die de lijfwacht des sultans uitmaken, wanneer hi' uitrijdt.
PEINE, angst, zorg, nod •; en peine, in verlegenheid.
PEJOREREN, verergeren •; zoo wel slechter maken als slechter worden.
PEIS, peyses, pessa, pecha, eene oostindische
koperen munt, omtrent een halven stuiver
waardig.
PELAGIANEN, aanhangers van Pelagius, die in
het jaar 730, reeds leerde, dat Adams val
slechts hemzelven benadeeld heeft. Hi' locichende dus het bederf der menschelijke natuur, door de zonde van Adam, en hield,
daarentegen, den natuurlijken aanleg der
menschen voor toereikend ter beoefening
der christeljke den d. Hi' verwierp echter
het geloof aan de noodzakelijkheid des goddelijken bijstands ter verbetering niet, maar
stelde,
dat deze bijst
and met 's menschen
eigene werkzaamheid gepaard gaat, en alleen
dan van eenigen invloed is, wanneer de
merisch zelf zich op zijne verbetering toelegt.
PELAGOSKOOP ,
,
zeebeschouer,
Collins
vv een, door
eenen engelschman, uligevonden werktuig,
waarmede men in de die to der zee kan
zien.
PELARGICI NOM, of lees ciconariae, ooijevaarswetter',
volgens welke de kinderen hunne
oude, arme ouders moeten onderhouden, zoo
als men van de ooijevaars voorgeeft, dat zij
hunne ouders nooit verlaten.
PELAscus, zoon van Areas of van Jupiter, die
Ceresgastvrij onthaalde en van Naar den
akkerbouw leerde.
PÉLE-MÉLE, mengelmoes , huspot, potpourri ,
alles onder elkander, zonder orde, klein
en groot.
PEGASIDEN,

KUNSTWB.
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fr., vronwelijke el rim bedevaartgangster. Ook eerie pelgrimskraag, van daar
eengroote vrouwenkraag. Desgelijks de beroemdegroote parel der koningin van
Spanje.
PELEUS, Z0011 van Aeacus en Egina, echtgenoot
van Thetis, vader van Achilles en koning
der Myrmidonen •; een mythologisch persoon,
wiens kuischheid hem in zoo vele avonturen
wikkelde, als anderen het tegendeel.
PELGRIN, bedevaartreiziger. Pelgrimage, pelgrimaadje, bedevaart.
PELIAS, zoon van Neptunus en Tyro. Door eerie
merriegezoogd, werd hi' de wreedaardigste
mensch, die door Jason en Medea voor zijne
schandelijke daden gestraft word ; daar de
laatste de dochters van Pelias overreedde,
om Karen vader het oude bloed of te to en
hetzelve door nieuw te doenvervangen, en
alzoo door tooverij haren vader weer jeugdig
te makers, hetwelk echter missende
,de
dochters uit vaderliefde tot moordenaressen
maakte.
PELIKAAN, in de scheikunde, eenvat met twee
ooren • bij de wondheelers, een werktuig um
de tandem uit te trekken.
PELLUCIDE, doorschijnend, helder, klaar. Pelluciditeit, doorschijnendheid, eigenschap van
zekere ligchamen, om het licht eenen doorg
an te verschaffen.
PELOPS, zoon van Tantalus, wend nog kind
door dezen zijnen vader geslagt en om de
goden te onthalen, hun voorgezet. Ceres
alleen at een schouder, maar Jupiter verzamelde de ledematen, om ze weder levend te
maken, en vergoedde den ontbrekenden
schouder met eenen elpenbeenen. De Peloponnesus ontving van hem zijnen naam.
PELOTON een kluwen • een speldekussen; een onovertrokkeu bal ; een hoop van verscheidene
op eerie plaats verzamelde menschen; eerie
zekere afgedeelde hoop soldaten.
PELOTTE, een klein snelzeilend jagtschip.
PENAAL, penal, fr., poenalis, lat.,
•strafend:
loi penal, strafwet ; code penal, strafwetboek,
PENATEN, de huisgoden •; die goden, welke, volgens het gevoelen der Heidenen, den staat,
eerie stall of het huiswezen beschermden
fig., eigen woning. Zie voorts Laren.
PENCE, eng., eene engelsche kopermunt.
PENCHANT, fr., de helling (van eenen berg);• neiging, zucht tot lets.
PENDANT, in de beeldende kunsten, en voornamelijk in de schilderkunst, een tegenstuk,
schilderij, dat met eerie andere, waarmede
het opgehangen wordt, in grootte en trant
overeenkomt.
PENDELOKEN, diamanten,van boven spits en
van onderen rond, welke tot oorsiersels gebruikt worden.
PENDELOQUES, fr., de onderste stukken, of edelgesteenten, welke aan de oorsiersels hanger]:
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de sieraden aan muur- en kroonlichten han- PENTADE, een tijdvak van vijf jaren •; ook eene
verdeeling in vijf boeken.
geode; (in scherts), afhangende lompen en
PENTAGLOTTE, of pentapla, de bijbel, of eenig
vodden.
ander boek, in vijf talen.
PENDULE, een slinger • in de werktuigkunde,
een zwaar ligchaam, dat, aan eenen draad PENTAGOON, een vijfhoek, figuur of vlakte van
vijf gelijke zijden en hoeken. Pentagonaatopgehangen, of aan eenen dunnen stalen
getal, vijlhoekig getal, hetwelk uit de som
stang bevestigd zijnde, heen en weder schomvan twee of meergetallen bestaat, die in eene
melt • eene hangklok; elk met eenen stinger
aan, waarvan het
rekenkunstige reeks voortg
voorzien uurwerk.
verschil der leden drie is.
PENELOPE, de dochter van Icarius, gemalin van
Ulysses en moeder van Telemachus, was PENTAMERON, een tijdvak van vijf dagen.
beroemd door hare schoonheid en huwe- PENTAMETER, een vijfvoetig vers.
PENTAPHONIUM, een muzijkstuk met vijf stemmen.
lijkstrouw.
PENTAPLA (biblia), zie pentaglotte.
PENETRABEL , pOnetrable, fr., doordringbaar •;
veriaiftig , Penetrabiliteit , doordringbaar- PENTARCHIE, noemt men de regering van het
Directoire in Frankrijk (dewijl het uit 5
heid, eigenschap der ligchamen, om door
leden bestond) en deze zelven pentarchen.
andere doordrongen to worden. Penetrant,
een g ebouw , hetwelk van voren
,
doordringend •; scherpzinnig. Penetratie, de PENTASTILE
vijf rijen zuilen heeft, op vijf zuilen rust.
doordringing, indringing van een ligchaam
in of door een ander ligchaam •; scherpzin- PENTA.TEUCHUS, (le vijf boeken van Mozes.
nigheid, een doordringend verstand. Pene- PENTECOSTE, Pinksteren, de vijftigste dag na
Paschen.
treren, doordringen,door alle deelen van een
koning van Thebe, zoon van Echion
ligchaam dringen •; doorgronden , inzien. PENTHEUS,
en Agave, die de goden zoo verachRe, dat
PENIS, het mannelijk lid.
hi'j Bacchus, die zijne staten doortrok, aan
de godin der armoede.
bell de
PENIA,
handers en voetengebonden in den kerker
PEINIBEL, moeijelijk, bezwaarlijk.
lief wet en waaruit de god echter ongezien
PENICHE, eene soort van gewapende schepen.
ontsnapte en des konings eigene bloedverPENITEINT, poenitent, boetoefenend, die berouw
wanten zulk eerie woede inboezemde,dat
heeft over zijnezonde. Penitentie, penitence,
zij den vorst in stukken scheurden.
fr., boete, opgelegde boetoefening. Penitentiarius, penitencier, fr., boetpriester, hij, PKNUMBRA, penombre, de halfschaduw, bijschaduw, of de ,helderdonkere streep , welke
die, to Rome, van bijzondere overtredingen
eerie niet zeer scherp afgesnedene schaduw
vrijspreekt. Peniteren, berouw hebben.
omgeeft, en zich onmerkbaar in het licht
PENNAAL, een pennekoker, pennedoos.
verliest.
PENStE, fr., gedachte , inval. Pensêes, vetstandige invallen, gedachten, overlegging , PENURIE, fr., gebrek aan de noodzakelijkste dingen; een hooge graad van behoeftigheid.
ontvverp.
PEO, het schadelijke of onzuivere gedeelte der
PENSEEBLOEM, eene gevlamde driekleurige viool.
waren. In Oostindie worden de koopmansPENSIEF , fr., nadenkend, in gedachten , vol
goederen verdeeld in Cabeca, of beste waren,
edachten.
g
in Bariga of middelsoort, en in Peo of de
PErisrom , pension, fr., jaarwedde , .genadeslechste soort.
wedde • kostgeld ; pacht. Pensionaris, pensionnaire, fr., die eene jaarwedde geniet ; PEoTE, eerie soort van ligte sloe en waarvan
zich de Venetianen voornamelijk bedienen.
kostganger •; voormaals eerste staatsraad van
eene provincie in Nederland. Raadpensio- PEPASTISCH, de spijsverteering bevorderende.
eene voormalige zilveren munt
saris, voormaals de eerste staatsminister der PEPERO, p epera,
van hetgemeenebest Raguza, 10 turksche
algemeene stater', of der zeven vereenigde
para Of omtrent 7 stuivers geldende.
provincien • in 1805' het opperhoofd der
bataafscheRepubliek. P ensionaat , pensionat , PEPINIERE , fr., boomkweekerij , plantentuin •
kweekschool, alwaar jonge lieden tot toekomfr., kostschool, gesticht, waarin 'one persostige bedieningen opgeleid worden.
nen, teen een zeker kostgeld, onderwezen
en opgevoed worden. Pensioneren, iemand PEPOIYMENA, figuur in de redekunde, als er tusschen den klank der woorden en de daareene jaarwedde geven, bezoldigen. Gepenmede uitgedrukte din en eene merkbare
met eene jaarwedde begiftigd ,
sioneerd
,
.
overeenkomst aangetroffen wordt, b. v. de
voorzien.
enz.
donder kraakt en role,
PENSUM, lat., eene taak, opgegeven werk.
PEPROMENE, het lot, noodlot.
PENT, op de trust van Guinea, een gewigt van
PEPSIS, spijsverteering. Peptisch, zoo veel als
4 lood.
pepastisch.
PENTACHORD, gr., pentachordium, een muzijkPEQU1IN, eene soort van gestreepte zijden stof,
instrument met vijf snares.
op de wijze der sinesche gebloemde stollen.
PENTACONTARCH, medelid van eene landsregePERAEQUATIO, lat., perequatie, gelijkheid, volkoring, welke uit vijf personen bestaat.
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menegelijkmaking •; volkomene gelijke verdat is op eenen gevaarlijken post uitgestelde
schildwacht ; enfans perdus, die soldaten,
deeling der opbrengsten, requisitien en belaswelke bij het stormloopen den eersten aanval
tin en van allerlei aard. Perequator, een
doen moeten.
scheidsman, vergelijker, een persoon, die de
uitgeschrevene belastingen, over het vefrno- PERDUELLIO, zie crimen perduellionis.
voortdurend. Perdurabiliteit
gen der belastingpligtigen omslaat. Pere- PERDURABEL
q
ueren , gelijkmaken, evenredig verdeclen.
voortduring, duurzaamheid, volharding.
PEREAT, hi' verga! (verwensching), het tegenPERAGRATIE, de loop eener ster door den dierendeel van vivat.
riem, tot dat die weder op hetzelfde punt
PERFECTO mono, de trippeltact bekomt dezen
terugkomt.
naam • dewijl het getal 3 in de muzijk niet
PER ANBAGES, door omwegen.
PERAMBULATOR, eenpasganger, schredeteller, of
gedeeld kan worden, err deswege voor volkomenergehouden wordt dan 2, enz.
werktuig, om in het aan groote afstanden
PER GOVORNO, agovorno, tot narigt.
en de lento van den weg te meten.
PEREGIVINATIE, peregrinatio, lat., eerie reis in
PER ASPERA AD ASTRA, door wederwaardigheden
afgelegene landen. Peregrineren , reizen
tot sterren. Door doornige we en geraakt
men tot eer.
zwerven, in een vreemd land !even. PeregriPER CAPITA, naar de hoofden, hoofdelijk, bij
nomanie , de reiszucht. Peregrinus een
vreemdeling.
nalatenschappen, wanneer de eerie erfgenaam zoo veel bekomt als de andere. Per PEREMPTIE, peremtie, verval, opheffing van alle
stir es bij stammen daarentegen, wanneer
verder uitstel • de verjaring. Peremtorisch.
eens voor alles, ten voile beslissend. Peremde eerie stam zoo veel krijgt als de andere.
toria citatio, eerie beslissende dagvaarding,
PER cAssA, gereed of in gereed geld (betalen).
welke niet herhaald wordt, en,
in geval van
PERCEPTIBEL, merkbaar, wat door de zinnen kan
nietverschijning, het verlies van regt ten
worden waargenomen, b. v. zigtbaar, voelgevolge heeft. Terminus peremtorius , de
baar. Perceptibiliteit, merkbaarheid, verbeslissendegeregtsdag, na verloop van welneembaarheid. Perceptie, waarneming, eerie
ken Diets racer toegelaten worth.
voorstelling met bewustzijn ; ook de heffing,
ontvangst (van belastingen). Percipieren , PERENNEREN, overjaren, overblijven, voortduren, b. v.planten, die het geheele jaar door
waarnemen, bemerken , gewaar worden ;
voortduren.
ontvangen.
PER EXPRESSO!, lat., door eenen bode.
PERCEPTURITIE, levendige bezigheid der ziel.
PER FAS ET NEFAS, lat., op half eerlijke en half
PER CHARTAM, volgens een testament (bezitten).
PERCHE,
roede , eerie fransche landmaat van 18
oneerlijke we en • door eerlijkheid en oneer.
lijkheid
Zie nefas.
tot 22 voet • 100 derzelve maakten een acre
uit.
PERFECT, volkomen, gereed, geschikt. Perfectibel, volmaakbaar. Perfectibiliteit, volmaakPER CONDOTTA, ital.,
onder het geleide van den
voerman.
baarheid, geschiktheid, bekwaamheid, om
PER CONSENSUM, door medegevoel of meclelijden.
volmaakt. of volkomen te worden. Perfectie,
PER CONSEQUENTIAM, alsgevolg,gevolgelijk.
de volkomenheid, volmaakbaarheid de voleinding • in de perfectie, en perfection, fr.,
PER CONTANT, tegen gereed geld (a conto is : op
rekening).
in de volmaaktheid, volkomen goed, onverPERCONTATIE, percunctatie, uitvorsching, nabeterlij k. Perfectionneren, volkomener, beter
vorsching. Perconteren, navorschen uitvramaker , volmaken, verbeteren, voltooijen,
gen.
de laatste hand aan iets leggen •; zich perfectionneren, zich verbeteren volkomener
PERCURREREN, doorloopen, als acten, enz., een
bock vlugtig doorlezen.
maken.Perfectionnering, de volmaking, verPERCUSSIE, percussio, lat., slag, stoot • de indruk,
betering. Perfectum, het volkomene of volwelken twee teen elkander stootende ligeinde • desgelijks in de spraakkunde , de
chamen voortbrengen.
volmaaktverleden tijd, b. v. hi' heeft gePER DATIVUM, door den datif, dat is door geschreven.
schenken of omkooping (tot ambten geraken). PERFER ET OBDURA, lat., lijd en volhard.
PERDENDO, perdendosie, diminuendo verliezend,
PERFETTO MODO, ital., de trippelmaat.
zich verliezend,verdwijnend, verminderend. PERFICIEREN, verrigten, voleinden, volbrengen.
PER DIRECTUN, regelregt, re tuft.
PERFIDE, fr., valsch, arglistig, trouweloos. PerPERDOEN, scheepsw.
fidie, trouweloosheid, ontrouw, valschheid,
een touw, om den mast
,
verraderij.
te verzekeren.
PER DIRECTUM, regt toe.
PERFORATIE, perforatio, lat., doorboring. PerPERDON, eerie munt op de kust van Coromanforatorium, hersenboor. Perforeren, doordel,
omtrent 34 stuivers waard.
borers metgaten voorzien.
PERDU, (in het spel) verloren het tegendeel van
PERFUNDEREN, overstorten, doorgieten. Perfugagnê •; sentinelle perdue, een verloren post,
sie, perfusio,lat., verwarring ; ook doorzij-
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ging. Perfusorisch, verward, dubbelzinnig. P.._R1GORD perique', een zwart, zeer hard en
vaar voort (met spreken, gaan, werken).
zwaar mineraal, dat tot emailleren, enz.gePER GENITIVUM, lat., door den teler, dat is, door
bruikt wordt.
dengeluksteler, of door een gelukkig toeval, PERIHELIUM, lat., grootste nabijheid eener ster
b. v. eenenpost bekomen, door een huwelijk
bij de zon. Aphelium heet de verste afstand
van de zon.
zijn fortuin makes.
PERIKORISCH, bij kamp- en andere spelen der
PERGOLESE, depareldruif, eene bijzondere soort
Ouden, wat niet heilig is.
van druiven.
PERIMETER, de omvang, omtrek eener figuur
PER GRADUS, lat., bij try en trapsgewijze.
PERHORRESCENS, lat., verwerping, Perhorrescein de meetkunst,
zoowel van eene vlakte
ren, eigenlijk schrikken, ontstellen •; in de
als van een ligchaam.
regtsgeleerdheid, verwerpen, b. v. eenen PER INDIRECTUM, lat., door omwegen • door een'
derden.
re ter of eenen getuige. Perhorreren, ontPERINEUM, lat,,
stellen, sidderen ; schuwen.
ruimte of naad tusschen de
schaamdeelen en de stuit.
PERIAMBUS, pyrrhichius, een versvoet, welke
PER INTERVALLA, hij tusschen cozen.
uit twee korte lettergrepen bestaat.
PERIOCHA, gr., korte inhoud van een tooneelPERIAMMA, zoo veel als amulet, bijgeloovig
spel of boek.
omhangsel.
PERIODE, gr, periodus, lat., period, en ,ePERIANDER, vorst van Corinthe • een der 7 wizen
riodo, ital., omvang, omloop, afwisseling
van Griekenland.
der rijken, tijden •; tijdkring, tijdperk •; in
PERIAUTOLOGIE, zwachtelleer, verbandleer, leer
geschriften, een bepaald gedeelte van eene
van de verbanden(bandages).
PERIBOLE, zoo heet in de oude geschiedenis een
redevoering, of een geschrift, een volzin, die
door den zamenhang van enkele voorstellen
met boomen of wijnstokken bezette, en met
eenen volkomenen zin uitmaken. Periodus
muren ingeslotene plaats rondom eenen
call/ icy eene reeks van 76 jaren •; periodus
tempel • ook de verplaatsing der vochten.
PERICARDIUM, lat., de hartzak, een vellige zak,
Bionysiana, eene reeks van 532 jaren • de
Juliaansche periode, eene reeks van 7980
waarin het hart besloten is.
jaren, enz. Periodiek , na be aarde ti'
PERICARPIUM, lat., de huid, door welke eene
verschijoende,
als : periodieke aanvallen van
boomvrucht onmiddellijk omsloten wordt;
ziekte, een periodiek geschrift. Periodologie,
ook eengeneesmiddel, dat men uitwendig
leer van deperioden.
op de pols bindt.
PERICHONDRIUM, lat., het velletje, waardoor de
PERmEci, de rondomwoners, die lieden, welke
order denzelfdenparallelcirkel, en gevolgknokkel onmiddellijk omgeven wordt.
lijk op dezelfde noordelijke of zuidelijke
PERICLES, een door zijne bescherming der
breedte woven, maar in tegengestelde helften
kunsten en wetenschappen beroemde overvan den middagcirkel,
en die dus 12 uren
heidspersoon to Athene,
echtgenoot van de
des middags hebben, als het bij de anderen
vermaarde Aspasia.
12 uren to middernacht is.
PERICLIMENES, zoon van Medea, die van zijnen
grootvader Neptunus het vermogen bekwam, PERIOPTIEK, datgedeelte der gezigtkunde, hetWelk over de bulging der lichtstralen op het
om zich naar verkiezing to herscheppen, en
oppervlak der ligchamen handelt.
in de gedaante van eenen arend door HerPERIOSTIUM, lat., beenhuidje. dun gevoelig velculesgedood werd.
leije der beenderen.
PERICLITATIE, periclitatio, lat., het gevaar, de
verzoeking. Pericliteren, wagen, in gevaar PERIPATETICI, de navolgers van Aristoteles in
de wijsbegeerte, dewijI zij, in de tuinen van
stellen • gevaar loo en in gevaar zijn.
PERICOPE, eene zekere afdeeling of les in het
het Lyceum to Athene, al wandelende redekavelden en leerden.
nieuwe testament, b. v. de evangelien en
zendbrieven, welke, bij de openbare gods- PERIPERIE, de onverwachte uit an van de
verwarde handeling in een tooneelspel •ondienstoefeningen, verklaard worden.
PERICRANIUM, lat., de uitwendige hersenschevoorziengeval • ontknooping, uitslag aan
het einde van een blij of treurspel • zooveel
delhuid • de inwendige beet Jura mater.
als catastrophe.
PERICULOSE, periculosus, lat. , periculeux , fr.,
gevaarlijk. Periculum, het gevaar, de nood •; PERIPHERIE, de omtrek van eenen cirkel • de
omvang.
het wagen •; periculum in mora, er is gevaar
PERIPHRASE, fr., periphrasis, lat., omschrijving.
bij het uitstel. Zie mora.
PERIDROME, de gang of ruimte tusschen de zuiPepiphraseren, omschrijven.
len en den muur, aan een gebouw, dat met PERIPLOCE, kunstige inkleeding van zulke
eene colonnade omgeven is.
gen, welke niet vrij gezegd mogen worden.
PERIGEUM, lat., grootste nabijheid eerier ster bij
PERIPNEUMONIE, ontsteking der longen.
de aarde. Apogeurn beet de verste afstand PERIPTERIUM
, lat.,
een met zuilen omgeven
van de aarde.
gn g, van bui ten rondom een gebouwgaande.
PERGE,
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PER MAJORA, (te weten suffragia.) Lat., bij
meerderheid van stemmen.
PERMANENCE, fr., permanentie, de voortduring;
it permanence, op den duur, bij voortduring. Permanent, voortdurend, bestendig,
onveranderlijk.
PERREABEL,doordringbaar,Permeabiliteit, doordringbaarheid, eigenschap van een ligchaain,
PERISTALTISCHE BEWEGING, motus peristalticus,
om door deszelfs tusschenruimten andere
lat., kronkelende, wormvormige beweging
stoffen door te laten. Impermeabiliteit,
der Barmen.
PERISTILE, peristylium, lat., bouwk., eene
ondoordringbaarheid.
plaats, met zuilen omringd •, kruisgang • zaal, PER ME LICET, mijnentwege kan het geschieden.
zomerprieel.
PERMESSIDEN, die zanggodinnen, welke.aan de
eve rs van den Permessus, eerie ruler in
PERISTROPHE, in de redekunst, als men het beo
BeOtie,
woonden.
wijs der tegenpartij tot zijn eigen voordeel
PER MILLE, van de duizend.
omkeert.
PERMIS , fr., een verlofbriefje. Permis de port
PERISYLLOGISMUS, zulk eene sluitrede, waarvan
d'armes, zie port. Permissie, permission,
het eerste voorstel het besluit van eene onfr., verlof, vergunning, toelating.Permissive,
middellijk voorafgaande sluirede is.
PERISYSTOLE, diastole, fr., de stilstand van het
bij wijze van verlof, under begunstiging.
Perinitteren, veroorloven, vergunnen.
hart, de korte tusschentijd van rust, tusschen
het zamentrekken en uitzetten van hetzelve , PERMISSIEGELD, voorheen wisselgeld in de belgische koopsteden.
de tijd tusschen den eenen polsslag en den
anderen.
PERNOVEREN, bewegen, beroepen.
PERITHOUS, een zoon van Jupiter en Dia (gePERMUTATIE, permutatio, lat., de ruiling, vermalin van Ixion), koning van Lapithen en
andering, verplaatsing , permutatis quantitatum, verwisseling der grootheden, als men
boezemvriend van Theseus.
PERITO1NAEUM, lat., peritoine, fr., het darmnet •
die zoo veel onderling verandert als mogelijk is, b. V. 10 personen kunnen 14,515,200
net rondom hetgezamenlijke ingewand.
PERITUS, lat., ervaren. Adis peritus, een
maal aan eene tafel vanplaats veranderen.
Perrnuteren, verwisselen, veranderen, verkunstervarene, zaakkundige • juris peritus,
ruilen.
een regtsgeleerde.
PERJUREREN, valschelijk zweren. Pedurieux,
PERNEGEREN, geheel loochenen.
fr., meineedig. Perjurium, lat., meineed. PEriNiciEux, fr. verderfelijk, nadeelig, schadelijk.
Perjurius, meinneedige.
PERK, eng., park, fr., parc, ital., parco, eigenPERNOCTEREN
,
overnachten.
lijk, eene plaats, die met paalwerk, of ge- PER OBLIQUUM, door sluip- of omwegen, middellijk.
vlochten rijswerk, omtuind is, omdaarin,
vooral des nachts, vee op te sluiten en te PER OCCASIE, per occasionem, met gelegenheid,
bij gelegenheid.
bewaren • voorts eene Bier garde of warande, voor allerlei wild, zie park • ook eerie PERORATIE, peroratio, -lat., peroraison, fr.,
eene openbare redevoering. Peroreren, in
afgeperkte plaats voor wedloopers en worstelaars.
het openbaar spreken, eerie redevoering
PERKINISMUS, de aanwending eerier eigene gehouden.
neeswijze, om namelijk, door bestrijking en PER PEDES, te voet, per pedes. Apostolorum,
met zijne apostelspaarden, dat is, te voet.
aanroering der lijdende deelen van het
menschelijke ligchaam, met zekere daartoe PERPENDICULAIR, eene loodlijn, ook loodregt,
regtstandig, water as.
ingerigte metaalnaalden, de pijnen °tastekin en en kramptrekkingen van het zieke lid PERPETRANT, een bedrijver, volbrenger, inzonderheid iemand, die een misdrijf begaat.
tegenezen. Het is de uitvinding van eenen
Perpetratie, het bedrijven, volbrengen •, het
amerikaanschenarts, met name Perkins,
begaan eerier misdaad. Perpetreren, bedrijwelke dezelve in het jaar 1786 bekend
maakte. Doch hetgevolg heeft aan de groote
ven, volbrengen, inzonderheid eerie slechte
daad.
verwachting, welke men daarvan had, Diet
PERPETUATIE, perpetuatio, lat., de altijddurende
beantwoord.
PERKOWITZ, een russisch schippond van 30
voortzetting, de verlenging van den duur
eerier zaak. Perpetueel, altijddurend, bestenpuds, of 39.5 gewone ponden.
PER LITERAS, lat., door brieven, schriftelijk.
dig, onophoudelijk. Perpetueren , voortduPERLUSTRATIE, de doorzage van een geschrift,
rend maken, voortplanten , vereeuwigen ,
enz. Perlustreren, naauwkeurig bezigtigen,
zonder ophouden voortzetten, altijd laten
voortgaan, bestendig makes. A perpOtuitê,
wel in oogenschouw nemen, doorzien. Zie
lustratie.
voor altijd, voor eeuwig. Perpetuum mobile,
lat., kringschaduwingen, bewoners
der koude landen aan de beidepolen, dewij1
de zon een half jaar, en hare schaduw
gevolgelijk alle vierentwintig uren om hen
in eenen kring rondgaat.
PERISSABEL, vergankelijk, broos.
PERISSOLOGIE,
overvloedige woorden in eerie rede.
PERISCII,
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zie mobile perpetuum. Perpetuus, bestendig,
volhardend. In perpetuum, voor altijd, voor
eeuwig. In perpetuam rei metnoriam, tot
eeuwig aandenken.
PERPLEX, verward,bedeesd, bedremmmeld,
verbaasd, verlegen. Perp/exiteit, verlegen
heid verwarring, besluiteloosheid, neerslagti g heid, bedremmeling.
PER PROCURA, met volmagt. Per procurationem,
bij volmag,
t of plaatsbekleeding.
PERQUIREREN, uitvorschen, navragen. Perquisitie, perquisitio , geregtelijk , onderzoek
navorsching, nasporing.
PER RISUM MULTUM POTERIS COGNOSCERE STULTUM,

aan veel la then herkent men den dwaas.
eene stoep, een trap, hordes, voor den
in an van een huis; eene boogie, welke
men , door middel van eenige treedjes ,
opgaat, met eene rustplaats.
PERROQUET, fr., een papegaai ; een stoel met
eene rugleuning, dien men zamen kan vouwen • eene soort van veldstoel.
P ERRUQUE, fr., paruik, pruik, haarkap, haartooisel. Perruquier, paruikmaker, haarkapper,
PER SALDO, na afrekening (blijlt over, om te
betalen, of te ontvangen.)
PER SALTUM, door eenen sprong, met overspring ing.
PERSCRIBEREN, opschrijven, opteekenen.
PERSCRUTEREN, doorzoeken, naauwkeurig uitvorschen, vlijtig nasporen.
PER SE door zich, of van zelf.
PERSEQUEREN, persecuteren, vervolgen. Perskutie, persecutio, lat. vervolging.
PERSEVERANTIE, perseverance, fr. volharding •
voortduring, standvastigheid in zijne gezindheden, bestendigheid; het uithouden. Persevereren, volharden. standvastig blijven •
halsstarrig op lets staan blijven.
PERSEUS, zoon van Jupiter en Dame, bevrijder
van Andromeda.
PERSICOT, fr., persico, ital., perziko,perzikbrandewijn • brandewijn, op perzikpitten
getrokken.
PERSIENNE, een zonneblind • eene soort van yenster van smalle en dunneplankjes of latter'
vervaardigd, welke schuins op zekeren afstand van elkandergeplaatst zijn.
PERSIFLAGE, spotternij, het spotter' met iemands
gezegden, uitjouwing. Persitleren, bespotten, uitjouwen. Persitle, fr., gepersifleerd,
uitgejouwd, besot.
PERSISTENTIE, volharding. Persisteren, volharden, bij lets blijven.
PERSOLVEREN, betale,
n ten voile voldoen.
PERsooN,flat., persona, fr., personne, mensch,
menschelijk wezen, zonder onderscheid van
jaren, geslacht of staat, het uiterlijke voorkomen van een' mensch : hij, of zij, is lang
van•; de afzonderlijke zelfstandigheld, het ik, van elken mensch, hoofd voor
PERRON,

PERT.

hoofd, zoo als hi' zich door uiterlijk voorkomen, rang, of stand in de maatschappij, en
karakter, van anderen onderscheidt, en bijzonder zoo als hi' in een schouwspel verschijnt
hoe• veel personen komen in dat stuk
voor? Personalien, persoonlijkheden, !evensomstandigheden. Personaliteit, de persoonlijkheid, het eigen onderscheidend karakter
van den mensch. Morale personaliteit, de
vrijheid van eon redelijk wezen onder de
zedelijke wet • physiologische personaliteit,
het vermogcn, ow zich in verschillende toestanden bewust te zijn, dat men altijd dezelfde
is. Personaliteiten, persoonlijke aantrekkelijkheden •; scherpe en beleedigende uitdrukkin en of aanmerkingen, welke niet de zaak
maar denpersoon betreffen. Personaliter,
lat., persoonlijk, in eigen persoon. Personeel,
personel, fr., persoonlijk, den persoon aangaande, eigen aan den persoon •; hoofdgeld,
belasting, welke men voor zijnen persoon
moet betalen. Personificatie, verpersoonlijking, persoonsverbeelding, zie prosopopefa.
Personificeren, verpersoonlijken, levenlooze,
onbezielde din en als menschen voorstellen,
alspersonen sprekend invoeren. Personnage,
fr., personaadje, een persoon, mensch • op
het tooneel, de rol, die iemand te spelen
heeft • personnages, de beelden, of menschelike fi gurer' op schilderijen, tapijten, enz.
PERSPECTIEF, een verrekijker; de doorzigtkunde,
wetenschap, om de voorwerpen zoo te teekenen, als of zij zich op eenen zekeren afstand
aan het oog voordoen • het uitzigt in de
toekomstige gelukkige of ongelukkige gebeurten issen. Perspectivisch, doorzigtkundig, in
de verte*geschilderd.
PERSPICACITEIT, scherpzinnigheid. Perspiceren,
erkennen. Perspicillum, lat., een bril. Perspicue , lat. , duidelijk , klaar , openbaar
openlijk. Perspicuiteit, duidelijkheid, verstaanbaarheid, klaarheid.
PERSPIR ABEL, uitdampbaar, vervliegbaar, wat
uitdampen, in de gedaante van eenen damp
vervliegen kan. Perspiratie , onntierkbare
uitdamping, zie transpiratie.
PERSTRIPIGEREN, sterk binden • ook doorhalen
(met woorden), berispen.
PERSUADEREN, overreden, overtuigen • overhalen.
Persuasie, persuasio, lat., overreding. Persuasief, overredend. Persuasoria, overredingsruiddelen of gronden.
PER SUB- ET OBREPTIONEE , lat., door list en
bedrog.
PERT; , fr. , perdita , ital., verlies , schade.
A perte, met verlies, met schade •; a perte
de vue, onafzienbaar; figuurlijk, onbezonnen;
en perte, en pure perte, geheel en al verloren • vergeefs en nutteloos.
PERTERREREN, verse/if ikken.
PERTINACIE, pertinaciteit, pertinacite, fr., hardnekkigheid, halsstarrigheid.
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gepast, juist, regt. billijk,
behoorlijk , naar den eisch. Pertinentie ,
geschiktheid, schikkelijkheid. Pentineren
behooren, toebehooren.
PEKTURBATIE, perturbatio, lat., onrust, verwarring. Perturbateur, fr., perturbator, lat.,
ontruster, verstoorder. Perturberen, verontrusten, in verwarring brengen. Perturbê,
geperturbeerd, verontrust, bedeesd, bedremmeld.
PERU, eenegoud- en zilverrijke provincie in
Zuidarnerika ; eerie milde bron van winst.
Peruviaansch, het een van Peru afkomstig
is, of daartoe behoort : Peruviaansche, batsem, eene zuivere, vloeibare, welriekende
hars, welke in Peru, Brasilien enz., deels
door insnijding in zekere gewassen, deels
door uitkoken van de takken des balsemboomsgewonnen wordt. Peruviaansche,
koortsbast (cortex peruvianus, ook quinquina, lat.). Peruvienne, zekeregebloemde
stof, gros de Tours, die op beide kanten
reg,t en 2 1 / 4 el breed is.
PERUSCHIM, zekere commentaries der Rabbi'
nen, uit 5 aldeelingen bestaande, waarvan
de l ste eene inleiding is, de 2 de zich alleen
met den tekst onledig houdt, terwijl de 3de
allegorisch, de 4 de cabbalistisch en de 5de
taalkundig is.
PERVERS, fr., verkeerd, boos, slinksch,bedorven, Perversie, slinkschheid, bederf; verplaatsing uit eenen goeden staat in eenen anderen. Perversiteit, verkeerdheid, bed rvenheid, slechtheid. Perverteren, bederven,
uit eerier] redelijk goeden toestand in eenen
bedorvenen verplaatsen; verleiden in wanorde brengen •; verdraaijen, b. v. den zin van
eeneplaats in een bock.
PERVESTIGEREN, navorschen, nasporen.
PER VIAM, op den weg, door rniddel, b. v. per
viamjuris, door middel of door den we
van re ten.
PERVIGILIEN, nachtelijke godsdienstoefening.
PERVOLVEREN, doorlezen, doorbladeren.
PERVULGEREN, verkondigen verspreiden, onder
het yolk brengen.
PERZISCHE ORDE, eene bouworde, waarbij, in
plaats van zuilen, beelden, welke perzische
slaven voorstelden, aangebragt werden. Perzisch vuur, eene zeer boosaardige vurige
ziekte, welke met den karbonkel overeenkomt.
PES, een voet.
PESADE, beweging van het paard, als het de
voorpooten opligt, zonder de achterpooten
to bewegen, eer de voorste weder op den
grond zijn.
PESANS, dus noemt men in Frankrijk, eenige
soorten vanglaspaarlen, of kralen, welke in
den handel op de afrikaansche kusten gebruikt worden.
PESANT, zwaar, wigtig, zwaarmoedig •; lang-
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wijlig. Pesante, muz., gewigtig. Peso, een
gewigt bij de Spanjaarden een last
•; 1 /50 deel
van een markgoud ; rekenmunt, waarvan
de 10,000 waardig zijn 1200 dukaten. Peso
duro, een stuk van achten. Alpeso , zie
at marco.
PESEDA, eene

zilveren munt, welke in Spanje
omtrent 9 en in Mexico, '12 stuiv. war is.
PESO, eengewigt, 1 /50 van eene markgoud.
Eene spaansche rekenmunt peso de plata,
1guld. '18 st. waard. Eene spaansche zilverenmunt, peso duro, 2 1/2 guld. doende, en
ook stuk van achten genoemd.
PESSIME, zeer slecht; res pessimi exempli,
eene zaak, die een slecht voorbeeld geeft.
PESTILENTIE, pestilentia, lat., de pest, eerie aanstekende ziekte. Pestilentieel, pestilentiaal,
aanstekend, verpest.
PETACH, eerie gouden munt in de middeleeuwen, welkegewoonlijk byzantine genoemd
werd.
PETA.LE, een bloemblad. Petalismus de verbanning door bladeren, welke eertijds to Syracuse in hetgebruik was en
waartoe seder
,
burger zijne stem op het blad van een olijfboom schreef.
PETARADE , bespotting, door het makers van
zekergeraas met den mond ; eigenlijk, het
achtergeblaas der paarden en ezels, terwijl.
die daarbij achteruitslaan.
PETARDE, eene snort van kegelvormig geschut,
oni muren, bruggen, enz. to doen springer];
sineschepetarden, soort van lustvuurwerk,
dat, even als de tafelzwermen, in de kamers
afgestoken kan worden.
PETER, d0Optleffer.

het verzoeken isgeoorloofd, men
ma g daarom ook aanzoek does.
PETERMANNEKEN, eene triersche zilveren munt,
omtrent 1 /2 stuiver waard, naar den daarop
voorkornenden Apostel Petrus benoemd.
PETILLEREN, petiller, fr., knappen, kraken, als
van zekere din en wanneer zij in het vuur
geworpen worden ; schuimen, paarlen, als,
van wijn,
bij het inschenken.
PETINET, kantborduring, doorstikt werk.
PETIT, fr. klein, gering, onaanzienfijk ; petitschrift, kleine, letters,
bij de boekdrukkers.
Enpetit, in het klein. Petit a petit, allengs,
langzatnerhand.
PETITIE, petition, fr., bede, verzoek, verzoekschrift, request. Petitionair, eni verzoeker,
verzoekschriftaanbieder, requestrant. Petitio principii, eerie soort van drogrede,
waarbij men lets op gronden bewijst, die
zelve eerst nog moeten bewezen worden,
of veronderstelling van datgene, wat bewezen moet worden, b. v. dat is zwart, dews
PETERE LIGET,

het zwart is.

fr., een jong, verwaand, ingebeeld, opgeschikt mensch, een windbuil,
pronkertje.
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verzoek, begeerte, het afgesmeekte.
Italiaan, in 1304 to Arezzo geborer', bekend als een van de herstellers der
wetenschappen, en meer nog door zijne
zuivereplatonische liefde jegens Laura, die
hi' in voortreffelijke liederen bezong.
PETREFACTA, petrefacten, versteeningen, steengewassen.Petrificatie, de versteeniging. Petrificeren, versteenen. Petroleum, steenolie.
PETRELLE, een vuurwerk, dat met eene pastillie
overeenstemt.
PETROGRAPHIE, steenbeschrijving.
PETRONIUS, een bekende satyrieke schrijver,
wiensgeschrift ons het verval der zeden onder Nero voorstelt.
PETTO, de horst, boezem, In petto in het
hart, bij zich, in petto houden, bij riich houden, geheim houden. Zie/n.
PETULANT, moedwillig, dartel, uit elates ligtvaardig, brooddronken. Petulantie, moedNr‘il, brooddronkenheid, ligtvaardigheid, uitelatenheid.
g
PEU A PEU, allengs, langzamerhand.
PEUPEL, het gemeene yolk, anders gepeupel, fr.,
peuple. Peupleren, bevolken, vermeerderen.
PEZA. D ' OTTO, eene rekenmunt in Portugal van
1 1 /2 crusado.
PFENNIG, penning, eerie kleine munt in Duitschland, makende in landen, alwaar de 20 guldenvoet ingevoerd is, 12 een groschen,
maar in landen van de 24guldenvoet, 4 een
kreutzer.
PHAEDON, een lievelingsleerling van Socrates,
stichter eerier eigene school, naar wien Plato
een zijner zamenspraken genoemd heeft.
PHAEDRA., dochter van Minos en Pasiphae, door
Theseusgeschaakt en gehuwd, verliefde op
haren behuwdzoon Hippolytus, die hare
liefde niet beantwoordende, het voorwerp
en slagtoffer van hare wraak werd.
PHAÈNE, eene der drie bevalligheden.
PHAENOMEEN, phaenomen, phaenomenon, fr.,
phênomene, eerie verschijning of een verschijnsel, bijzonder luchtverschijnsel, elke
soort van zeldzame en merkwaardige verandering. Phaenomenologie, verschijnselenleer,
leer van de verschijnselen (bij ziekten, in de
lucht,
enz.).
fabelk., een zoom van Phoebus of de
PHAE1ON
,
zon, die eens van zijnen varier de vrijheid
bekomen hebbende, om den zonnewagen to
mermen, zoo onhandig daarmede to werk
ging, dat hi' de aarde in brand stale, en deswee door Jupiters bliksem in de Po geworP werd ; desgelijks, eene soort van wagen,
welke geheel of gedeeltelijk open is.
eene soort van verzen,
,
PHALAECISCHE VERZEN
welke naar dengriekschen dichter Phalaecus
genoemd zijn. Pentameter, die uit 1 spondeus, een dactylus en 3 trochaeen bestaat.
PHALANX, phalange, fr., de legerkern, keurbende bij de Macedoniers, welke uit 8000
PETITUM,

PETRARCHA, een
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man bestond, die in een vierkantgeplaatst
werd, en uit hoofde van hare wapening, de
aanvallen zeer moeijelijk maakte.
PHALENE, eerie soort van molten,,
nachtvlinders
diegeheel ruw en hang zijn.
PHALLUS, eerie ontzettend groote afbeelding der
mannelijke teeldeelen, welke bij de feesten
van Priapus en Bacchus, Phallagogien, of
Periphallien genoemd, rondgedragen werd.
PHALOE, dochter der rivier Lyris, welke door
Ciaathes van eengevleugeld monster verlost
werd, over wiens dood, voor het huwelijk
met haar, zij zoo veel tranen vergoot, dat
degoden haar in eene bron veranderden.
PHANEROGAMEN, planten met duidelijke geslachtsdeelen.
PHANTASIE, de verbeeldings- of inbeeldingskracht, bijzonder, het scheppend, dichterlijk
of uitvindingsvermogen • een droombeeld,
hersenschim , verdichting. Phantaseren,
met zijne gedachten rood zwerven, verdichten • ijlen.
PHANTASMA, gedrogt, schrikbeeld, luchtgezigt,
spook, even als phantome. Phantasms on
zoogenaamde geestverschijning, of geestenzinnerij, eene natuurkundige beguicheling,
bijzonder door middel van een gezigtkundig
bedrog. Phantast, een dweeper, grillenzoeker. Phantastisch, dweepachtig.
PHAON
,
een j on ge Lesbier, die van Venus eene
vaas metparfum bekwam, waarmede hi'
zich in den schoonsten man veranderde en
Sappho liefde inboezemde.
PHARAO, pharo, eene soort van kaartspel, bekend hazards el waarbij een de bank houdt,
en de overige spelers op zelf gekozen kaarten
eene sommegelds zetten.
PHARICON, een zeer hevig enkelvoudig vergif.
PHARIZEÉN, eerie beroemde joodsche sekte,
welker aanhangers, we ens hunne trotschheld en huichelarij, overal gehaat waren •;
een huichelaar, werkheilige. Pharizeesch.
PHARMACEUTICA, pharmacie, de artsenijmengkunde, apothekerskunst. Pharmaceutisch,
tot de apothekerskunst behoorende. Pharmacier, fr., apotheker, artsenijbereider,
artsenijkundige. Pharmacochymie, de artsenijscheiku.nde. Pharmacologie, de artsenijkunde, leer van de toebereiding der geneesmiddelen. Pharmacopoea, lat., pharmacopOe,
fr., een apothekersboek, waarin de voorschriften ter bereiding van geneesmiddelen
opgegeven worden. Pharmacotheca, eene
huis- of reis-apotheek.
PHARMACITES, gekruide wijn , specerijwijn.
Pharmacopola, een artsenijkooper. Pharmacotriba, pharmacotrips, de wrijver of
stamper in de apotheek. Pharmacum, een
g
eneesmiddel.
PHARMUTI, de 8ste maand des jaars bij de Egyptenaren, welke, volgens den ju
liaanschen
almanak, den 27 den Maart begint.
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pharus, een licht- of vuurtoren, bij- PnitocrgrEs, noon van Paean en medgezel van
Hercules, in den oorlog der Grieken teen
zonder in zee, (naar het, door zulk eenen
de Trojanen beroemd.
vuurtoren vermaarde eiland Pharos, nabij
Alexandrie in Egypte gelegen, benoemd). PHILODOXIE, eerzucht, roemzucht.
ziekelijke) keelverwijding. PHILOENUS, drinkebroer, hartstogtelijke wijnPHARYNGEURYSMA
drinker.
Pharyngeus, tot de keel behoorende. Pharyngitis, keelontsteking. Pharyngocele, zoo- PHILOGYN, philogynaikos, een vrouwenvriend
beminnaar der vrouwen. Philogynie, vrougenaamde keelbreuk. Pharinx, pharya,
wenliefde, liefde tot de vrouwen.
pharus, keel.
PHILOLOOG, een taalminnaar, taalgeleerde, bijPHASEOLEN, of fasolen, turksche roodbloeijende
e kenner der
zonder een oudheidkundig,
boonen.
oudheid en van derzelver hoofdtalen. PhiloPHAsEs, phasen, schijngestalten, lichtgestalten,
logie, de taalgeleerdheid, eigenlijk taalliefde.
bijzonder van de maan, als nieuwe maan,
Philologisch, taalminnend, taalkundig.
eerste kwartier, voile maan, laatste kwartier.
godin der Colchiers, dezelfde als PHILOMATHIE, de zucht om lets te leeren, leerPHASIANE
,
lust, leerzucht, leergierigheid. Philomatisch,
Cybele.
leergierig, leerzuchtig.
PHEBE, naam van Diana, als zuster van Phebus.
Punomusus, beminnaar der vrije kunsten en
PHEBUS, Apollo, de zon, de god der zanggodinwetenschappen, bijzonder der dichtkunst;
nen • ook figuurl., hoo gdravcnde rede •; onvriend der zanggodinnen.
duidelijke, gezwollen stijl.
lijfrok zonder mouwen
g
,
PHILONEON, een lane
PHENGIT, doorschijnende en teerlingvormige
dien degrieksche priesters droegen. Ook een,
steen, die met sterk water niet opbruist.
met opium en andere din en zamengesteld,
PHIDITIEN, bij de Grieken eerie soort van smulpijnstillend geneesmiddel.
maaltijden,
of slemppartijen, waartoe ieder
PHILONIUM, een pijnstillend geneesmiddcl.
gast zijn geregt medebragt. Pikeniek.
PHILOPINACIUM, een stamboek.
PHILADELPHIA, broederliefde; ook de naam eener
hoofdstad in Noordamerika. Philadelphisch PHILOPOEMEN, de laatstegroote veldheer der
Grieken.
gezelsch.p, een genootschap in En eland en
Zweden, welks bedoeling liefde en weldadig- PHILOSOOPH, een wijsheidsvriend, wijsgeer, denker, verstandsonderzoeker, ook ietnand, die
held is.
een stil, afgezonderd leven leidt; bijnaam
PHILALETHES, gr., een waarheidsvriend. Philawelken zich degoudmakers bijzonderlijk
lethie, waarheidsliefde.
toeeigenden, vanwaar : goud, der philosoPHILANTHROOP, een menschenvriend. Philanphen. Philosophaille, het wijsgeerig gemeene
thropie, de menschenmin, zachtrnoedigheid.
yolk. Philosophaster, een schijnwijze, waanPhilanthropljnen, te Parijs, zekergodsdienwijze. Philosopherna, eene waarheidsspreuk,
stig genootschap.
eerie wijsgeerige opmerking, meening, gePHILANTHROPINUM, een menschlievend opvoevoelen, onderzoek. Philosopheren, eene stof
dingsgesticht, als in Duitschland, dat van
wijsgeerig behandelen •, duidelijke be gripBasedow en naderhand van Salzmann. Ook
onder ons, b. v. het iristituut voor doofstomP en trachten te bekomen, de oorzaken der
dill gen nasporen. Philosophie, wijsheidsmen te Groningen, dat voor blinde kinderen
liefde, wijsbegeerte, verstandswetenschap •
te Amsterdam, enz. Philantropisch, menschde kennis van al wat de natuur en het verlievend, menschenminnend.
sta nd betreft; een stelsel, of de grondstellingen
PHILAUTIE, de eigentiefde, eigenbaat, baatzucht.
van onderscheidene beroemdephilosophen;
PHILEGETON, eerie der helsche rivieren bij de
zekere vastheid en verhevenheid vangeest,
oude dichters, welker waterer] uit louter vuur
door middel van welke men zich boven alle
en brandende zwavel bestond • de hel zelf.
onaangename gebeurtenissen en alle veorPHILIATER, liefhebber der artsenijkunde, prakoordeelen verheft. Philosophisch, wijsheidtische geneesheer.
minnend, verstandswetenschappelijk. PhiloPHILIPPISTEN, leerlingen en aanhangers van
sophismus, de leer en het stelsel der zoogePhilipp. Melanchton, eenen beroemden godnaamde philosophen, gewaande verlichters,
geleerden der zestiende eeuw.
schijnphilosophie. Philosophist, een schijnPHILIPPONEN, eene sekte der oostersche Chriswijze, waanwijze.Philosophisteren, beuzelen,
tenen.
haarkloven, schijnwijze of schijngeleerde
PHILIPPUSDAALDER, een spaansche daalder, omaanmerkingen of nasporingen maken.
streeks Brie gulden hollandsch, zijnde eene
zilvermunt van Philip II, welke van '1560 PHILOSOPHISCHE TEEKENS noemden de Astrologen
den steenbok en waterman • dewijI deze
tot 1595 voor de Nederlandengeslagen werd.
geacht werden den mensch door hunnen
PIIILISTIJNEN, oudtijds grensbewoners van het
invloed tot dephilosophie geschikt te
joodsche land en vijanden der Joden.
maken.
Plums, de god der vrienden, een bijuaam van
PHILOTECHNIE, kunstliefde, kunstmin. PhiloJupiter te Megalopolis.
42
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technisch, kunstlievend, kunstminnend. Philotechnus
,,
een kunstvriend, kunstminnaar
kunstliefhebber.
PH1LOTESIE, het wederkeerige gezondheidsdrinken, een bewijs van goede vriendschap bij
de oude Grieken. Crater philotesius, of poculum philotesium, de welkomstbeker. Mensa
philotesia, vrije tafel.
PHILOTIMIE, de eerliefde. Philotimus, een eerzuchtige, eergierige.
PHILTROMANIE, door eenen liefdedrank ontstane
krankzinnigheid. Philtrum, de liefdedrank •;
een uit zoogenaamde toovermiddelen toebereide drank,
door middel van welken men
eenenpersoon van de andere sekse tot liefde
zoekt te bewegen.
PHILYRE, dochter des Oceaans, zeer door Saturnus bemind. Eens door Rhea overvallen wordende, veranderde Saturnus zich in een
aard, waarna Phil re den Centaur Chiron
P
ter wereld bragt, en op haar gebed in eenen
lindenboom veranderd werd.
Pllimosis, vernaauwing, verstopping.
PHINLUS, koning van Paphlagonie. zoon van
Agenor en echtgenoot van Cleopatra, dochter
van Boreas, werd na het verstooten zijner
vrouw , door Boreas de oogen uitgestoken, maar bekwam degaaf van in de toekomst te lezen, waardoor hi' later den Argonauten van nut was, die hem zulks vergoedden, door hem van de Harpijen, die hem
kwelden, te bevrijden.
PHLEBOTOMIE, aderopening, aderlating.
PHLEGETON, eerie der helsehe rivieren bij• de
Ouden, Welker wateren nit vuur en brandende zwavel bestond • de hel ze!f.
PHLEGMA, slijm, bloedslijm, waterachtig vocht •;
koelbloedigheid, traagheid. Phlegmaticus ,
een slijm-, zwaar- of koelbloedige, trage,
ongevoelige. Phlegmatiek , phlegmatique ,
fr. phlegmatisch, slijm-, zwaar- of koelbloedig •; ongevoelig, traag, lastig.
PfILEGMAGOGA, geneesmiddelen, welke voehtigheld en slim afscheiden. Phlegmatia, waterof slijmgezwel. Plegmatias, een slijmerige.
Phlegmatodes, ontstoken, van eenen ontstekenden aard, slijmachtig. Phlegmatopyra,
slijmkoorts.
PHLEGMATISCHE TEEKENS, bij de Astrologen de
kreeft, schorpioen en de visschen.
PHLIGMONE, een bloedgezwel.
PHLOGISTISCH, brandbaar, met phlogiston of
brandstof verbonden of bezwangerd. Phlogistiseren, met brandstof verbinden, brandbaar maken. Phlogiston, brandstof, koolstof;
zuiverst en eenvoudigst ontvlambaar grandbestanddeel eens ligchaams. Phlogia, phlox,
vlam, ontbranding.
PHLYAXIE, praatachtigheid, babbelachtigheid.
PHOBETOR, een soon van den slaap of van Morpheus.
PHOBODIPSUS, waterschuw, hondsdol.

PHOR.

de verpersoonlijkte vrees, een zoon van
Mars en Venus.
PHOCILIDES, uit Milete, een grieksch gnomendichter uit de Ede eeuw Oar Christus.
PHOCION, atheensch veldheer, uit de school van
Plato, en een van de deugdzaamste karakters
der oudheid.
PHOEBOLEPSIE, poetische razernij, dichterwoede.
PHOENICE, eertijds de poolster •; dewijI de phenicische schippers zich het eerst naar dezelve
rigtten.
PHOENIC1ERS, Pheniciers, overoud yolk aan de
kusten der Middellandsche zee, van hetwelk
de Karthagers afstammen.
PHOENIX, zoon van Amyntor, werd op bevel
zijns vaders de oogen uitgestoken, maar door
den Centaur Chiron weder ziendegemaakt,
die hem de opvoeding van Achillis toevertrouwde, met wien hi' naar Troje ging. Een
andere Phoenix was de zoon van Agenor,
die zijne zuster Europa, door Jupiter geschaakt, ging zoeken, maar haar niet vindende, zich aan de oostelijke kusten der
Middellandsche zee neerzette.
PHOLADE, boorwurm, boormossel, steenboorder,
eene soort van mosselen ,
welke 's nachts met
eenphosphorisch Licht glinstert.
PHONASCUS, een stemleider, bij de Ouden iemand, die door teekens een' zanger of redenaar moest waarschuwen, wanneer hi' gevaar imp zijne stem te overdriven.
PHONE
,
moord, flood.
PHONGI, in Ava en Pegu de algemeene naam der
Geesteliiken, dragende de kloostergeesteliken den naam Rohaane.
PHONISCH, klinkend • phonisch punt, het sternof klankpunt, plaats, alwaar, bij eenen weergalm, die onderscheidene letter re herhaalt, de sprekende persoon zich bevinden
moet.
PHONOGNOMICA, de stemkunde • wetenschap, om
uit de stem en spraak van een' mensch, deszelfs karakter te be ales.
PHONOKAMPTIE, de stembuiging, stembreking.
Phonokamptisch, stem bui gend, stembrekend,
bijzonder, van of bij eenen weergalm; phonokamptisch middelpunt, de plaats, van welke
bij de echo, de klank terug gekaatst wordt.
PHONURGIE, de toonkunst, wetenschap der toonen en des weer alms.
PHOONE, stem,
geluid.
PHORBE
,
voedsel voor het vee.
PHORCIADEN, Graeen,
de zusters en bewaarsters
der Gorgonen.
PHORCUS, Phorcis, zoon van Pontus en Gea,
varier van wondebare zeegedrogten ; van
de Graeen, Gorgonen en den hesperischen
PHOBUS,

drank,
enz.
een and snaarinstrument der Grieken,
waarmede Homerus gewoonlijk zijne
barden hunne liederen laat begeleiden.

PHORMINX,

PHORONOMIE, bewegingsmeetkunst,

leer van de
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PHYS.

grootheid der bewegingen, zoowel van vaste PHTHISIOLOGIE, de teringkunde, teringleer, verhandeling over de longtering. Phthisicus,
ligchamen
vloeistoffen. Phoronomisch,
een teringachtige. Phthisis, de tering, longbeweging metend, of de bewegingmeting
tering. Phthisisch, uittering, teringachtig.
belreffende.
PHTHIOSIS, omkeering der oogleden binnenNos, brandblaas, het licht.
waarts, oogziekte.
PHOSPHORE, fr., phosphorus, lat., eigenlijk, een
lichtdrager, Iichtsteen • eene stof, die in het PHTHORA, verderf, verwoesting.
duisterlicht geeft, en welke natuurlijk is, of PHTYAKOGRA.APH, hij, die eene ernstige geschiedoor kunst vervaardigd wordt •; tot de eerste
denis in eenen vrolijken en grappigen stijl
voordraagt. Phtyakographie, eerie vrolijke,
soort behoort verrotte visch, vertnolsernd
snakerige voordragt van eene ernstige en
hout, de glimworm, enz., tot de andere de
gewigtige zaak.
boulognesche steen tot kalk gebrand, geest
van salpeter op krijt gegoten, enz. Phospho- PHYLACTERIUM, eigenlijk, een bewaarmiddel •;
rescentie, de zelfverlichting in het donkere.
ook gedenkcedel, aan het kleed of op de
Borst bij de Joden, waarop de 10 geboden
Phosphoresceren, van zich zelven licht even.
PHOTINX, een overoudgebogen fluitsoortig
staan • verder eene reliquienkas •; ook eert
tooverachtig versiersel.
blaasinstrument der Egyptenaars.
PHOTOMETER, een lichtmeter. Photometrie, de PHYLARCHEN, bij de Grieken onderbevelhebbers
der ruiterij.
lichtmeting, lichtmeetkunst. Photometrisch,
PHYLLORODOMANTIE, waarzeggerij door middel
lichtmetend.
van rozenbladeren. Wanneer namelijk een
PHOTOPHODIE, de lichtschuwheid (van zieken, die
rozenblad, dat men zamengevouwen op de
het Iicht niet verdragen kunnen).
hand slaat, eenen slag van zich geeft, zoo
PHRASE, fr., phrasis, lat., spreekwijs, uitdrukbeduidt zulks gelukkigen voortgang in de
king. Phrasklogie, eene verzameling van
liefde.
spreekwijzen. Phraseren, op eene gemaakte
PHYSA„ physeter, de adem, het blazen, eene
wijze, alleen in spreuken, redeneren.
blaas.
PHREATTIUM, te Athene eene regtbank, waarvoor
eene merkwaardige
zij getrokken werden, die reeds we ens een PHYSALIDEN, zeehlazen
soort van zeedieren, zoo groot als een kokosmanslag veroordeeld en van een' nieuwen
:toot, zacht van huid en fraai van kleur,
aangeklaagd waren.
welke, even als met lucht gevulde blazen, op
PHREN, zoo veel als Diaphragma, of liever::
de oppervlakie der zee zwemmen.
midden van het ligchaam •; middelpunt van
het organieke !even van daar ook ziel, ver- PHYSCON, dikbuik, dikbast. Physconia, opzwelling van het onderlijf, bijzonder door lucht.
stand, denkvermogen.
PHYSICA, de natuurleer, natuurkunde, kennig
PHRENES, de hartkuil, maag- en leverplaats.
der natuur, welke zich tot de eigenschappen,
PHRENESIE, phrenesis, waanzinnigheid, verkrachten en werkingen der gezamenlijke
standsverbijstering. Phrenetisch, phrenolepligchamen en voorwerpen in het groot heelal
tisch, waanzinnig, zot.
bepaalt, de eenvoudige natuurwetten opzoekt,
PHRENOGASTRICUS, wat het middelrif en de maag
en daaruit de verschijnselen in de ligchametevens betreft. Phrenosplenicus, wat het midlike wereld verklaart. Physico-theologie, de
delrif en milt te zamen aangaat.
natuurkundige godgeleerdheid, leer van God,
PHRONESIS, verstand, beleid, gevoel.
uit eene verstandige natuurbeschouwing.
PHRONTISTERIUM, in de eerste tijden der ChristePhysicus , een natuurkundige. Physiek
lijkekerk, toen monasterium nog eene kluis
physique, fr., physisch, natuurlijk, natuurbeteekende, eene verzamelplaats van velen,
kundig, wat tot de natuur behoort, ligchadie zich met geestelijke zaken onledig hielmelijk, zinnelijk.
den.
PHRYNE eene bekoorlijke boelin, schoone, PHYS1OCRATIE, de natuurkracht, natuurregering,
het alvermogen der natuur.
betooverende lustdeern, naar zoodanig eene
PHYSIOGENIE, physiogonie, de natuurgeschiedein het oude Athene genoemd.
nis, natuurwording, het ontstaan dernatuur.
PHTHA, Phthas, eenegodheid der Egyptenaren,
Physiographie, de natuurbesehrijving.
onder welke zij de wereldziel vereerden.
PHTHAIMEN, volgens de fabelleer der Egypte- PHYSIOLOGIE, de natuurleer van dierlijke ligchamen, bijzonder van het tnenschelijke lignaars, reuzen, die met hunne hoofden tot
chaam. Physiologisch, de natuurleer betrefaan de wolken reikten. 'or hen leefde nog
fende.
eene grootere reuzensoort. Emephinen genoemd, die bijna tot aan de sterren kwamen. PHYSIONOMIE, physiognomie, de gezigtvorm,
gelaatsuitdrukking, gelaatstrekken, het geNa hen kwamen kleinere reuzen, Cyginen
laat • de gelaatkunde, ook physionomica.
genoemd.
Physionomisch, gelaatkundig.Physionomist,
PHTHIRIASIS, de luisziekte.
een gelaatkundige.
PlITHIRIOPHAGEN, luizeneters, sommige bewoPHYSIONOTRACE, fr., een werktuig, in 1788 te Paners der Zuidzee eilanden.
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rijs uitgevonden, waarmede men in 6 minuten PICA, bedorvene, ongeregelde, onnatuurlijke
een afbeeldsel en profil, met alle naauwkeueetlust; be eerie naarongewoon voedsel, bijrigheid in gelaatstrekken en eene sprekende
zonder van zwanere
g
vrouwen.
g
PicAcismus, zoo veel als Dropacismus of Dropax.
elijkheid, kan teekenen.
PHYSIS, schepping, voortbrenging, de nafuur.
PICATAPHORA
,
het 8ste hemelsche bilis, waaruit
PHYSOSCELE. Zie Pneumatocele. Physocephalus,
de Astrologen van flood en nalatenschap
een windgezwel aan het hoofd, hoofdwindvoorspellen.
zucht. Physodes, hetzelfde als emphysema PICCADE, eene soort van ragout van patrijzen en
ander wildbraad. Piccadille, kleinigheid,
of windgezwel •; in het algemeen wat veel
vodderij.
wind heeft of maakt.
PHYTHOLITUS, eeneplantversteening, een verPicciao, eene munt in Bassano, waarvan er
steendplantgewas.
288 omtrent 30 stuivers uitmaken. Eene
PHYTOGNOMICA, de kennis van de eigenschappen
napolitaansche rekenmunt, waarvan 600
omtrent 1gulden 18 stuivers doen.
en kracht derplanten, aan derzelver uiterlijk. Phytograaph, een plant- of gewasbe- Meow, bagatino, eene venetiaansche munt,
schrijver. Phytographie, de gewas- of plantomtrent 2 cent waard. Ook klein,
b. v.
beschrijving. Phytolithen, versteende planFlauto piccolo, violine piccolo, eene kleine
ten, plantversleeningen. Phytologie , de
fluit, viool.
planten- en bloemenleer. Phytolipolithen, PICHNAMAZ, bij de Perzen geestelijken, die met
versteende afdruksels van deplanten, die
de Imans der Turken overeenkomen.
menigvuldig in den zwarten of graauwen Pico, ital. , pick , een spitse berg, de pick b.
v. van Teneriffa. Picoteren , steken; met
leisteen aangetroffen worden. Phytonomie,
vleijende wOorden op iemand smalen. Picode leer van den wasdom derplanten. Ph totomie, de plantontleding.
terie , stekeirede.
PHYTON, gewas, schepsel, plant.
Pion, picul, pic, een gewigt in Sina, Siam,
PIA CAUSA, lat., vroom, weldadig oogmerk. Ad
Malakka en Batavia, omtrent 60 nederl.
pias causas, tot eene weldadige stichting
ponden zwaar. Ook een gewigt in verschei(iets geven, of makes ) • pia desideria; pia
dene streken van Amerika, van omtrent 10
vota, lat., vrome, maar onvervulbare wennederl.ponden.
schen.
PICOTIN, hetzelfde als pik. Ook eene fransche
PIACERE, ital., eigenlijk , het believes. Wijders,
maat, welke zoo veel haver bevat, als een
een wissel op zigt, of binnen 24 uren betaalpaard op eens eet.
baar. Zie voorts al piacere.
PICTOGRAPHIE, schrijfschilderkunst, de kunst,
PIACULAIR, verzoenbaar, ter verzoening dienenom elk hand- of drukschrift, met nog groode. Piaculum, zoenoffer • misdaad, die door
ter snelheid te vermenigvuldigen, dan zulks
eenen boekdrukker mogelijk is.
een offer verzoend moet worden.
PIA FRAUS, lat. , een vroom bedrog met eene
PICULNUS, eengod der oude Pruissen, met
goede meening, schoone misleiding.
wiens naam zij den kinderen schrik aanPIANO , ital., muz., zacht , stil , zwak. Pianissijaag
den.
mo, ten uiterste zacht of stil. Pianoforte
Picus, picumnus, eene godheid der oude TAWzie Fort.
nen, die met den kop van een specht (picus)
PIANS, eene in Zuidwestelijk Afrika en op de
afgebeeld werd, 'en als voorstander der
Antillische eilanden inheemsche ziekte, met
argurien vereerd werd.
de venusziekte overeenkomende. Eene an- PitcE, fr., een stuk • tooneelspel; een kleinedere ziekte, Yaws, is van dezelve meer
schrift, eene acte •; een stuk geld.
PIEDESTAL, zie pedestal.
onderscheiden.
PIARISTEN, leer- of schoolmonniken, eene soort
PIEKENIEK, fr. , pique-nique, een vriendschapvan monniken, patres piarum scholarum, vapelijk maal , onder goede vrienden en bekenders der vrome scholen, genoemd.
den, waarbij een ieder zijn geregt mede,
de eertitel van eenen Pool, die uit een mid
brengt, of zijn aandeel , zijn gelag betaalt.
PIAST
adellijk geslacht afstamt.
PIENO, ital., muz., vol , volstemmig , nadrukkelijk. Choro pieno, het voile koor. Zie pleno.
PIASTER, eene spaansche, turksche, enz. zilvermunt.
PIERIDEN , bijnaam van de negen zanggodin.
PIASTRINO, eene toskaansche zilveren munt, 12
nen • dewijl zij gezegd werden, haar verblijf
stuivers waard.
ook op den berg Pierus in Thessalie gehad te
PIATKOPEKE, eene russische munt, welke omhebben.
PIERROT, peter, degrappenmaker in de fransche
trerit 2 stuivers waard is.
PIATTA, een middelmatig vrachtschip zonder
en italiaansche schouwburgen.
masten, hetwelk in Italie alleen op de reede PIETANCE, bij geestelijkc gestichten gedeeltelijk
gebruikt wordt.
dat, wat een ieder van spjis, enz. toekomt,
Pie, eene lengtemaat in de turksthe gewesten.
gedeeltelijk ook eene overvloediger en betere
portie dan gewoonlijk.
Zie ook Picol.
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lat., pieteit , aandacht , vroomheid, kinderlijke teederheid, braafheid; in de taal der
schilders, eene Maria , die het ligchaam van
haren zoon in haren schoot houdt. In eenen
verachtelijken zin , dweeperij. Pietismus ,
kivezelarij, wonderbekeeringsgeloof op grond
der beweerde noodzakelijkheid van bovennatuurlijke werkingen, bij de bekeering der
menschen. Pietist, een vrome, aandachtige,
schijnheilige kwezel. Pietisterif , kwezelarij.
Pietistisch , kwezelachtig.
PIETERMAN , zeker slag van zeevisch , met eenen
p
latten kop en ronden staart. Zeker bier.
PIETON, fr., een voetganger.
PIETOSO, ital ., muz, op eene wijze , die medelijden kan verwekken.
PIETOT, eene munt op Maltha, van gering
zilver, omtrent een halve cent waard.
PIGMEEN , dwergen , zeer kleine lieden , eene
halve el hoog.
PIGMENT, pigmentum, lat., de kleur , verwstof.
PIGNATELIA, eene maat in Italie, bijna eene kan
groot.
PIGNATELLE, eene romeinsche zilveren munt,
iets meer dan21 /2 cent.
PIGNORATIE, pignoratio , lat., verpanding , beleening. Pignoreren , verpanden , to pand
semen engeven, of verzetten. Pignus, pand,
onderpand.
PIGOMA1NTIE, waarzeggerij door middel van
fonteinwater.
PUP , een lang wijn- olie- ofjenevervat.
PIKAROON, eene soort van indiaansche roofschepen.
PIKKEDILLEN, zie piccade.
PILASTER, een hoekige pilaar of zuil , een vierhoekige pilaar , die van de gemeene pilaren
daarin onderscheiden is , dat hi' naar den
aard der bouworde, waartoe hi' behoort, dezelfde verhoudingen en versieringen bekomt
die eene zuil heeft.
PILLORIE, fr., pillory, e n een
een op eenen knop
beweegbare groote kooi , in welke men geringe misdadigers plagt op to sluiten, en die
aan de openbare bespotting prijs to geven.
In En eland , het halsijzer , de nijper.
PILOOT , pilote , fr., een loots , lootsman, wiens
werk is , schepen binnen to lootsen , of dezelve tusschengevaarlijke droogten en banken door, op eene veilige reede , of in eene
haven le brengen. Pilotage , fr., lootsloon
lootsgeld; ook het inslaan van paalwerk. Piloteren , lootsen, schepen over gevaarlijke
plaatsen brengen , ook rammeijen, palen inslaan of bevestigen.
PILUMNUS, eengod der Rutulers, die met zijnen
broeder Picumnus of Pithumnus,
gehouden
werd, den akkerbouw uitgevonden to hebben.
PIMENT, Jamaikapp
eer.
PINACOTHEEK, in oude tijden, eeneplaa ts, alwaar
schilderijen, standbeelden, enz. bewaard
werden • museum.

PIETAS,
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minderepriesters bij de dienst van
Hercules, die de opperste, Potitiers genoemd,
helpen moesten.
PINAS, een lang , smal en lit vaartuig , dat ,
even als eenegalei , van zeilen en riemen
voorzien is ; spiegelschip.
PINCE, eene ijzeren tang, breekijzer. Ook de
schaar van eene kreeft.
PINCEREN, knijpen, met de vingers, of eene penneschacht eene snaar aarislaan. Pincette,
eene kleine tang (der wondheelers).
PINDARES, volkstam in noordelijk Hindostan, in
degebergten van het oostelijk Maratten-land.
PINDARISCH, in den smaak van Pindarus. Pindariseren , opgesmukt spreken , zich in het
spreken van verhevene , dichterlijke uitdrukkingen bedienen.
PINDUS , een berg in Epirus , waarvan het eene
gedeelte IIelikon, het andere Parnassus genoemd wordt.
PINGELEN, de kernen vanpijnappelen, fr. pignon,
PINARIERS,

ital. pignolo.
PINGUIN,

eene vetgans , een zuidelijke water-

vogel.
de vizieren of kijkgaten , op het
liniaal van eene meettafel.
PINNANT, muurstip, tusschenmuur.
PINNITEN , versteende , tweeschalige, lane en
g
ebuikte mosselen.
PINSBEK , een zamengesteld goudgeel metaal
eene soort van tombak.
PINT, een edelgesteente, hetwelk uit zijnen
aard aehthoekig is.
PINTADOS,
oostindische gebloemde katoenen stof.
Pionm, louden daken, waren afgrijsselijke
g
evangenissen to Venetie, Welke echter in
1797 vernield werden.
PION, de boor in het schaak- en de schijf in het
darns el. Pionier, een schansgraver.
PIPERIE , bedrog , bedriegerij , voornamelijk
in het spel. Pipeur , een valsche speler , W.F.zonder die met valsche dobbeisteenen speett.
PIPOT, eene maat, bijzonder voor honig, waarvan er 6 eene ton maken.
PIPRIS, cone soort van pirogue.
PIQUANT , fr., stekend , stekelig , scherp, prikkelend • treffend , vernuftig , innemend ,
aantrekkelijk. Piquanterie, stekelachtigheid,
scherpheid , bitsheid , gevoeligheid , nijd
wangunst. Pique , eene pick , in het kaartspel , schoppen. Piqué , gestoken , gestikt •,
ook eene soort van stof, die in fiet woven
zoogewerkt is, als of de stof gestikt ware.
Piqueren, steken, beleedigen, gevoelig Irafen, beigen, krenken • zich piqueren, eene
eer er ens in stellen, veel zich op iets in beetden, veel zich er ens op laten voorstaan •;
gepiqueerd, gevoellig, gebelgd, getroffen.
Piqueur, een prikker, stoker •, een paardenafrigter ; piqueurs, zekere lieden to Parijs,
die, uit baldadigheid, de menschen met
scherpe werktuigen, prikten.
PINNACIDIEN,

HST.

- 334 —

PLAG.

weer, dat met eene hand afgeschoten wordt,
fr., zie piekeniek.
misschien dusgenoemd naar de stad Pistoja,
fr., piket, een aantal soldaten, dat op
in Italie, waar hetzelve eerst zou uitgevonBeni en afstand van eene legerplaats uitgezet
den zijn ; ook eene spaansche gouden munt,
wordt, om den viand gade te slaan, en
ter waarde van Brie zilveren dukatons.
eerie overrompeling te verhoeden. Ook
eene fransche korenmaat, omtrent 9 kan PISTON, fr., de zuiger eener pomp.
bevattende. Ook zeker kaartspel tusschen PISTRINUM, bij de Romeinen een gebouw,
waarin het koren in troggen gestampt werd,
tweepersonen en met 32 kaarten. Piquetten, piketten, piquet spelen.
en waartoe men knechts, die iets misdreven
PIRAMIDE, pronknaald, grafnaald, tijdnaald.
hadden, bezigde.
Een gevaarte van hout, steen, enz., dat van PITHO, degodin der overreding.
boven spits is, maar van onderen breed uit- PITHOEGIEN, een feest van Bacchus, waarbij
men de vaten opende, en den vreemdelingen
loot,
en eene vierhoekige gedaante .
heeft
P+
te drinkengaf.
Dus noemde de Egyptenaren hunne bekende
,
munt, iets meer dan
eene aansche
jp
piramiden, en de Grieken bra ten derzelver PITI
1 1 12 cent.
egyptischen naam over tot alle gevaarten
van dezelfde figuur ; waarop andere volken PITO, eene oude fransche rekenmunt, de helft
van een denier.
dit, op het voetspoor der Grieken, insgelijks
PITOYABEL pitoyable, fr., beklagelijk, erbarmededen.
lijk, jammerlijk.
PIRAS
, p ier,
een worm, in zoo ver dezelve tot
aas voor de visschen aan den hockgestoken PITTORESQUE, fr., schilderachtig, b. v. een
oord; levendig, schoon, romantisch.
worth.
PITUITA, de slijm, de slijmige taaije vochtigheid
PIRATE, fr., een zeeroover. Pirateren, zeerooin het ligchaam. Pituiteus, slijmig, verslijmd.
verij driven. Piraterie, zeerooverij. PiraPITYRIASIS, pityron, porrigo, eene soort van
tisch, zeeroovend.
drooge kleiaardige hoofdschilfer.
PIRITHOUS, zoon van Ixion, die Theseus bescreed; maar in den strijd, vatteden zij zoo Pm, ital., meer • bijzonder in de muz., om de
beteekenis van het woord, waarbij het staat ,
veel achting voor elkander op, dat zij zwoete versterken, als : pin piano, nog zachter,
ren,
niet van elkander te zullen scheiden.
piu presto, nog schielijker.
Ook stond hi' vervolgens Theseus in verscheidene ondernemingen bij, tot dat hij PIVOT, fr., spil, draaipunt.
met zijn' vriend, Proserpina uit de hel wil- PIZZICAGNOLE, ital., een gaarkok, die allerlei
eetwaren te koop heeft.
lende schaken, door Cerberus verslonden
werd ; terwijl Theseus op bevel van Pluto in PIZZICATO, ital., muz., geknipt met de vingers,
getokkeld, niet met den strijkstok gestreken.
ketenen geklonken werd, tot dat Hercules
PLAAT, eene zandbank, die slechts bij de ebbe
hem verloste.
zigtbaar wordt,
bijzonder in rivieren. Blinde
PIROQUE, een -groote kanoe der zuidamerikaanplaat, die zelfs bij ebbe nog order water staat.
sche wilder), uit eenen enkelen boomstam
PLACAAT, zie plakkaat.
vervaardigd.
PLACA.BEL, placable, fr., verzoenlijk, verzoenPIROLE, eenpinkstervogel, kersvogel.
baar. Placabiliteit, verzoenbaarheid.
PIROUETTE, fr., rondzwaaijing, kringszwaai (in
de rijd- en danskunst). Pirouetteren, eene PLACEMENT, fr., eene bergplaats, plaatsing voor
geld •; het uitgezette geld zelf.Placeren, plaatkringwending maker), zich eenen kring
sen, stellen, zetten ; aanleggen, uitzetten.
ronddraaijen.
Placering, plaatsing, uitzetting ; oprigting.
PISCES, de visschen, een der twaalf teekens van
PLACET, lat., het behaagt, wordt ingewilligd •
den dierenriem.
si diis placet, zoo het de hemel wil. Placet
PISCINA, ill de oudere kerken eeneplaats,
is oak een zetel, een lage stoel met een kusalwaar depriesters voor het mislezen hunne
sen,
zonder leuning.
handen -wiesschen..
Prst, stampaarde voor het bouwen ; aardbouw- PLACITEREN, inwilligen, goedkeuren. Placitum,
lat., eene goedkeuring, verordening.
stof, van waar piskbouw, pisemuren.
PLAFOND, fr., eene zoldering • overpleisterde,
PISOLITH, de erwtsteen.
of beschilderde zolder. Plafonneren , met
PISTACHE, pistacie, pimpernoot •; ook zekere
ecnegipzoldering voorzien •; de zoldering
suikernoot, inpapier gewikkeld.
met een schilderstuk versieren.
PISTE, fr., het spoor. la piste, op het spoor,
•op den voet b. V. volgen. In de rijkunde de PLAGIAAT, plagium, , lat.. gedachtenroofuit
sehrijving, letterdieverij. Plagiaire, plagihoefslag, dien eon paard op den grond maakt.
arius, een letterdief, die uit andere bocken
PISTIL, de bloemstengel, de bevruchtingspijp,
gansche plaatsen afschrijft en die voor zijn
de stuifweg (het vrouwelijk werktuig der
eigen werk uitgeeft. Plagiarisch, uitgebevruchting aan de planten). Ook in de
schreven.
apotheek de vijzelstamper, wriPlooper.
PLAGISCOPIUM, lat., een windmeter, eigenlijk
PISTOOL, pistolet, fr., een bekend kort schietgePIQUE-NIQUE,
PIQUET,

PLAN.
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PLAT.

.aanwijzer van de kracht en de snelheid des PLAsis, plasma, de vorming, vorm, gestalte,
gedaante.
winds.
PLASTICISMUS, de vormdrift. Dewet der algePLAIDEREN, placideren, pleiten, om eene zaak
meene vormdrift.
van hetgeregt twisten of strijden, een regtsPLASTIEK, de beeldhouwkunst, boetseerkunst
geding voeren.
ingips, klei, was, enz. Plastisch, beeldend,
PLAINE, fr., plein , eene vlakte.
scheppend,.
boetserend
PLAINTE, fr., klagt, bezwaar.
PLASTRON, het leder, datbij oefeningen in de
PLAISANT, fr., vermakelijk, bekoorlijk, lustig,
genoegelijk, zeldzaam, belagchelijk. Plaisanschermkunst, tot verzachting der stooten, op
teren, schertsen, kortswijlen, gekscheren.
de Borst wordt vastgemaakt. Ook eene heelkundige borstband.
Plaisanterie, fr., scherts, kortswijl ;plaisanterie a part, scherts ter zijde. Plaisantie PLATA, in Spanje zilveren munten.
PLA.TANUS, plataan, mastboom.
vermakelijkheid.
PLAT DE MENAGE, fr., een vlak tafelgestel van
P LAISIR, fr., pleizier, genoegen, vermaak ,
vreugde, lust, verlustiging. Menus plaisirs,
glas of zilver, het elk tot vulling midden op
fr., kleine vermaken • het geld daartoe •
de tafelgeplaatst wordt, en voor allerhande
tafelbehoeften dient.
speldegeld. Par plaisir, uit scherts.
PLATEAU, fr., eene tafelplank, theeblad, ook
PLARET, plaquette, fr., eene geringe zilveren
een ruimWein of vlak veld, geschila tot het
munt ,
in Braband.
aanleggen van eene batterij.
PLAKKAAT, plakschrift, een openbaar, aangePLATED, overtrokken, bijzonder met zilver- of
plakt bevel van de regering.
g
oudplaten.
PLAN, eene vlakke plaats, vlakte • ontwerp,
schets, platte grond, grondteekening. Plane, PLATEREN, geringe metalen metedele beleggen,
en alzoo het uiterlijk aanzien derzelve geven.
lat., duidelijk • de sintplici et piano, een
PLAT-FOND, zie la and
goed verdrag.
PLATFORTERLSSE, een bolwerk, hetwelk slechts
PLANBE, eene maat voor natte waren in Nedereene face en twee flanker' heeft, enbij onreSaksen, omtrent 1 /2 kan groot.
gelmatige werken op het midden der lange
PLANCHE, fr., eene tafel, plaat (in de munt).
courtinegesteld wordt.
Planchet, eene meettafel, schrifttafel.
PLATIASMUS, datgebrek bij het spreken, wanPLAN DE SITE, fr., de grondvlakte, grondteekeneer iemand met wijdopgesperden most wel
ning.
eenen sterken, rnaar toch onduidelijken, toon
PLAN
EET, eene dwaalster, eene ster Welk hares
voortbrengt.
stand ten opzigte van andere sterren verandert. Planeet lezen, uit de sterren zooge- PLATINA, witgoud, het edelste metaal, dat in
de bergwerken van Zuidamerika, in kleine
naamd waarzeggen. Planetarium, eene afbeelding van het lancet- of zonnestelsel op
hoeveelheden, of korrelijes, gevonden wordt.
eenekaart, of door een kunstwerktuig in het PLATINE, eene ijzeren gegoten plaat, met loofklein, tot voorstelling van deszelfs beweging
werk of beelden versierd, ook plak genoemd.
PLATONISCH, wat Plato en deszelfs leerstelsel beom de zon.
treft, of daartoe behoort, platonische lie de
PLANEREN, vlak, effen of gelijk maker • of door
bovenzinnelijke liefde •, platonisch jaar, de
lijmwater halen.
tijd, in welken de vaste sterren outings gePLANETOLABIUM, eeneplaneet- of dwaalstermezed werden, hare eigene beweging om den
ter.
ganschen hemel te volbrengen , na verloop
PLANIGLOI3IUM, lat., zie planisphaerium.
van welken de hemelsche ligchamen wed
PLANIMETRIE, de vlaktemeting. Planimetrisch,
vlaktemetend, vlaktemeetkundig.
te zamen zoodanig onderling geplaatst zijn,
als zij bij het begin der schepping
PLANIPEDES, eene soort van tooneelspelers bij de
waren•,
platonische maalttyd, waar weinig gegeten,
Romeinen,
die noch eenen soccus noch een
en maar met bloote voeren
cothurn droeg,
maar des te meer vangeleerde zaken gesproken worth. Platonisntus, het leerstelsel,
g
in en.
PLANISPHAERIUM, lat., eene voorstelling van den
degrondstellingen van Plato. Aut Plato
philonizat, aut Philo platonizat, de eene
hemel- en aardbol op een plat vlak • grondteekening van eenen bol.
denkt, spreekt en handelt, als de andere.
PLATROMETER, een werktuig, hetwelk, door midPLANITEN, versteende zeeooren of slakken, welke
naar menschenoorengelijken.
del der electriciteit, de breedte derplaatsen
duet ketinnen.
PLANTAADJE, plantage, plantagie, plantatie, beplanting, plantsoen •, ook een met sulker- PLATTE-FORME, fr., eene dak- of bergvlakte; de
riet, tabak, koffij, enz. (bijzonder van de
dakzolder, de bedding, muur- of stukbedEuropeers in West- en Oostindien), beplant
ding; ook deelschijf der horologiernakers.
oord. Planteren, planten, zetten, plaatsen. PLATTINEN, dunne langwerpige vierhoekige ijzePlanteur,,
onder van boomer
p lanter , bijz
renplaten, waaruit geweren en andere wapenen vervaardigd worden.
boowkweeker.

PLEU.
PLATTITUDE, fr.,
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platheid, gemeenheid, laagheld in uitdrukking.
PLAUDEREN, in de handen klappen, toejuichen.
Plaudite, juicht toe ! Plausibel, plausible,
I schijnbaar, den schijn der waarheid
hebbende waarschijnlijk •; aangenaam, goedkeuringswaardig. Plausibiliteit, de waarschijnlijkheid, aannemelijkheid.
PLEBANUS, paroecus, bij de Katholijken, een
geestelijke, die aan het gemeene yolk de
Sacramenten uitdeelt •; een stadsprediker, die
van geen stilt afhangt.
PLEBEJER, een uit de volksklasse in het oude
Rome. Plebejisch, burgerlijk, gemeen. Plebejismus, gemeen gedrag, lage handelwijs.
Plebs, het gemeen, gemeene yolk.
PLEBISCITUM, bij de Romeinen eerie wet, welke
door de volkstribunengemaakt werd.
PLEBOCRATIE, heerschappij van het gemeen.
PLECTRUM , een muzijkinstrument , hetwelk
ar wick J. C. uitvond.
Sappho 604 ja
PLEJADEN, het zevengesternte. Zie hyaden.
PLE1N POUVOIR, fr., volmagt, vrije hand, onbeperkte magt.
PLEMPE, plaute , eene kleine visschersboot in de
Noordzee.
PLENA POTESTAS, volmagt, volkomene ma.
PLENAAR, een reliquie-kastje in den vorm van
cen bock.
PIENAR1UM, lat., reliquienkastje,in den vorm van
een bock. Pleniere, fr., volkomen, geheel,
cour pleniere, eene groote algemeene vergadering vanhet hof van alle personen, die het
regt hebben om aan het hof te verschijnen.
PLENIPOTENTIAIRE, fr., plenipotentiarius, lat.,
eengevolmagtigde, een met volmagt voorziene afgezant. Plenipotentie, het gevolmagtigd gezantschap. Plenist, een wijsgeer, die
aan geene ledige ruimte gelooft. Plenitude,
fr., volheid.
PLENO CHORO, lat., in voile koor. Pleno jure,
met voile regt •; in pleno, in voile vergadering. Plenus venter non sludet libenter,
met eene voile maag is het moeijelijk studeren.
PLEONASMUS, lat., woordovertolligheid in de
retie overvloedige uitdrukking, waardoor
cell en hetzelfde dubbel gezegd worth.
Pleonastisch, woordovertollig.
PLEROSIS, de aanvulling, opvulling , opstopenz.
A
PLETHORA, de overvloed van sappen, volbloedigheid. Plethorisch. volsappig, volbloedig.
PLETTE, een plat vaartuig, op den Donau, 56
tot 40 voet lang.
PLEUMODES, een longzuchtige, wie aan de long
lijdt.
PLEURIS, pleuritis, pleuresie, pleuresis, het
zijdewee •; steking in de zijde.
PLEUREUSE, fr., een treur- of rouwband.
PLEUROPNEUMON1E, zijdewee, of ontsteking
het ribbenvlies, en in de longen.

PLUV.

PLEXUS, het weefsel,
vlechtsel.
Pm, eigenlijk vouw, plooi •; houding, voorkomen, b. v. van een' hoveling,
PLIABEL, pliable, pliant, fr., buigzaam, buigbaar; vleijend, toe event gehoorzaam. Plieren, plier, fr., inbuigen, vouwen •; krijgsk.,
wijken, wankelen •; zich onderwerpen.
PLICA POLONICA, lat., depoolsche vlecht, zekere
ziekte, die in Polengewoon is, en in een
bijzonder zamenbakken en verwarren van
het haar bestaat.
PUNT, bouwk., hetgroote platte lid, of de tafel
onder aan de kroonlijst van eene zuil, ook
eeneplatte smalle strook bout.
PLOCE, eene redeneerkunstige figuur, waarbij
een woord meermalen, maar in een anderen
zin, herhaald wordt.
PLOMBE, fr., een zegellood (aan manufacturen).
Plomberen, met lood stempelen, als belastbaregoederen, bij vervoer •; met:lood vullen,
b. v. holle tanden. Plomberie, de loodzegeling • ook loodgieterij, en het uit lood
vervaardigde werk.
PLoMo RANCO, eene soort van schooners zilvererts
uit de bergwerken in Peru en Chili.
PLONGEE , fr., de duiking. Plongeerschoot
krijgsk., een duikschoot.
PLONGEUR , fr., een duiker , bijzonder bij de
parelvisscherij.
PLUME, fr., eene soort van fluweel, dat uit
kemelshtar en vlasdraden, door elkander
gewerkt wordt.
PLU1MAADJE, plumage, fr., de vederen eens
vogels •; vederwerk, vederbosch (op hoeden
en helmen).
PLUIMGRAAF, op schepen, hij, die het opzigt heeft
over het aan boord zich bevindende vee.
PLURAAL, pluralis, lat., pluriel, fr. spraakk.,
meervoud • meervoudig. Pluraliteit, menigte, de meerderheid, bijzonder de meerderheid van stemmen. Pluralismus, met dit
woord beteekent Kant degemoedgesteldheid,
welke teen het egoismus, overstaat.
Puus, lat., meer • in de rekenk., de vermeerdering van een getal, in tegenoverstelling van
minus, minder. Plus minus, lat., meer of
min, omtrent zoo veel. Plus offerentes, lat.,
de meestbiedenden. Plus quam perfectum,
lat., meer dan volmaaktverleden tijd (in de
spraakkunst).
PLUTO, bij de Grieken Hades of Aides genoemd,
degod der benedenwereld.
Puns, degod des rijkdoms.
PLuvIALE, lat., een regenmantel; ook misgewaad. Pluviometer, een regenmeter, werktuig, om het gevallen regenwater to be ales
Pluviose, de regenmaand, de vijfde maand
in de fransch-republikeinsche tijdrekening.
PLUVIER, zekere trekvog,
el van de grootte eener

duif.

PLuvius, de regengever (grieksch ombrios), een
bijnaam van Jupiter.
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POLA.

POENITEREN, berouw over lets hebben. Zie
lat., geest, wind, adem. Pneumatics
penitent.
de luchts-bewegingsleer , luchtkunde , geestenleer. Pneumatisch , de lucht betreffende POIDOMETER, een werktuig voor het afwegen
tot degeestenkunde behoorende. Pneumatovan elke soort van koopwaren.
logie , de luchtkunde; geestenleer. Pneuma- POIDS, fr., de zwaarte, hetgewigt. Poids de
tophobie , geestenvrees , vrees voor geesten.
mare, een goud- en zilvergewigt van 16 lood.
POIGNEE, fr., eene handvol.
PNEUMATODES, het ademhalen, dat met veel kugchengepaard gaat.
PoiL, fr., het korte haar aan het ligchaam bij
PNEUMONIE, de lop term borstontsteking.
menschen en dieren.
Pneumonisch, teringachtig, de longen be- POINCON, een groote wijnmaat, wijnvat, met
treffende: van pneumon de long.
het nederlandsche vat of de hectoliter
Po, een der lettergrepen, bij het solfageren in
overeenkomende.
POINT, fr., eenpunt; oog van eene kaart of
gebruik.
POCCETTA, ital., eene zakviool, eene kleine viool,
eenen dobbelsteen : sleek met eene naalde •
point d'alignement, fr., krijgsk., het rigtwelke de dansmeesters, in bij zich
P ; point d'appui, het steunpunt ; point
dragen.
d'attaque, het punt van aanval •; point de
POCHE, fr., een zak • dictionnaire de poche,
direction, rigtingspunt •; point d'honneur,
een zakwoordenboek.
hetpunt van eer, eergevoel •; point de ralliePOCILLATOREN, jongens of knechts, die bij de
Grieken en Romeinen de tafel bedienden,
ment, het hereenigingspunt •; point de re
en in het bijzonder de dranken aanbragten.
nion, wedervereenigingspunt , verzamelPoco. ital., muz., een weinig, jets, b. v, poco
plaats •; point de vue, gezigtpunt, oogpunt,
lento, of poco piano. Zie lento en piano.
doelwit.
POINTE, fr., punt, spits, scherpzinnigheid, zinPOCULEREN, bekeren, over ma tig drinken,zwelgen.
rijke inval, sleek. Pointeren, doelen, pogen,
PODAGA, een wendischegod.
PODAGRA, gr., voeteuvel, voetjicht, het pootje.
trachten • het geschut rigten •; kaarten bezetPodagreus, voetjichtig. Podagricus,podaten. Pointeur, een tegenspeler in het pharogrist, een voetjichtige.
spel, kaartbezetter •; ook geschutrigter.
POINTILLE, fr., beuzeling ; gering, nietswaardig
PODAT, op eenige plaatsen in Duitschland, een
jaarlijksche tol aan de landsheerlijke kamer.
ding; nuttelooze twist, kleine spitsvindigheid. Pointilleren, met puntjes teekenen of
PODESTA, opperste politiebediende te Venetie
graveren •; beuzelen, over kleinigheden twisen Genua.
ten. Pointillerie, fr., puntering • beuzelarij,
PODEX, het achterste, de stuit.
PODOLATRIE, de voetvereering, voetaanbidding.
lust of zucht, om over kleinigheden te twisDe gewoonte der Sinezen, om de voeten der
ten. Pointilleur, fr., muggenzifter, gortenvrouwen, in hare jeugd, te ran en en te
teller, beuzelaar. Pvintilleu fr., beuzelbinder], ten einde die, als eene groute schoonachtig, wonderlijk, spitsvindig, verdrietig,
heid, klein te houden.
kibbelachtig.
POINTS kantwerk, kanten ; de kleine onzuivere
PODOMETER, podometrum, lat., een pas- of schrevlekken in de diamanten.
den meter, we meter.
POISON, fr., vergif.
PO DON eerie bijzondere soort van wederdoopers in de 16de eeuw, die geloofden, dat POISSARDEN, fr., vischvrouwen, inzonderheid
Christus de voetwassching even zoo wel
die, welke, te Parijs, door het levendig aanbevolen had als het avondmaal.
deel, hetwelk zij aan sommige gebeurtenissen
der fransche staatsomwenteling namen, eene
POEDER, poudre, fr., poudre de sympathie, eene
stof, of een poeder, dat, op eerie verborgene
zekere beroemdheid verkregen hebben, en
wijze , op afwerende din en werkt. Zie
dames de la halle genoemd werden.
POISSON, fr., visch. Poisson, roquille, 1 /8 van
sympathie.
eenepint.
POEET, een dichter. Poetaster, ellendige dichter, rijmelaar. Poetica, lat., de dichtkunde, POITAN, eerie soort van bier, hetwelk de inwohandleiding tot de dichtkunst. Poetisch, dichners van Guinea uit mais maken.
terlijk, dichtmatig, verheven. Poetiseren , Porros, naarn der indische slaven in het voorinalige spaansch Amerika.
dichten, verzen maken. Poem* j, de dichtPOKSTEEN, variolith, een donkergroene, zeer
kunst.
harde steen, die op de eerie zijde eene zips
POELCHER, poelker, polcher, eene poolsche munt,
de heeft van een poolsche groschen.
verhevene, naar kinderpokken gelijkende,
vlekken heeft.
POELJE, fr., poule, een hoen.
POLACCA., ital., muz., eenepoolsche danswijs.
POENA, straf. Sub poena, op straffe.
enen bisschop POLAKKER, polacre, polaque, fr., zekere soort
POENITENTIARIS, de vicaris vane
of hoogen geestelijke, die door denzelven
van schip in de middellandsche zee.
gevoimagtigd is, om in zijnen naam de POLARISEREN, zich naar depool neigen of bewegen. Polariteit, de helling of neiging naar
absolutie, enz. te geven.
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depool,
bijzonder van den zeilsteen of
magneet.
POLDRACK. Zie

Polturack.

een der archonten te Athenen, die
het oppertoezigt over de krijgszaken had.
POLEMICA, lat., de twistleer, godgeleerde redetwist. Polemicus, strijder, twister. Polestrijde
nd, twistend, twistziek, b. v.
polemische schriften, twistschriften. Polemiseren, strijden, twisten, bijzonder over de
geloofsleer.
POLEMOSKOOP, eene soort van verrekijker, krijgsof walkijker •; ook een tooneelkijker, waardoor men de voorwerpen ziet , naar welke
de kijker niet gerigt is , maar die zich ter
zijde bevinden.
POLENTA, eene in Italie zeergewone spijs, eene
soort van brij uit de gerst vat) turksch koren.
POLI, fr., poliet , beleefd , aardig , beschaafd.
Politesse, beleefdheid, aardigheid, beschaafdheld, wellevendheid.
POLIATER een stadsgeneesheer, stadsdoctor.
, ital. ,.
POLICHINELLO
een italiaansche hansworst
POLIET Zie poll.
POLIMENT, een mengsel uit roodaard, roode
bolus, wat waterlood en boomolie, waarop
men verguldt.
Puts , fr., police, ital., polizza, verzekerbrief:
POLEMARCH,

polls van assurantie.
POLISSON, fr.,

een straatjongen. Polissonnerie,
kwade jongens-streek.
POLITEN, te Athene 10 mannen uit elkgild, die
tollen, bergwerken en andere openbarezaken
verpachtten, enz.
POLITICA, lat., politiek, politique, fr., de staatswetenschap, staatkunst •; schranderheid, geslepenheid , listigheid , wereldkennis. Politicaster, staatkundige tinnegieter. Pollticus , lat., een staatsman • wereldkenner
schrander engeslepen mensch. Politick,
politique, fr., staatkundig • listig, schrander, doortrapt. Politiseren, staatszaken behandelen, over staatszaken spreken, zich het
aanzien van eengrout' staatkundigen geven.
POLITIE staatsorde • volkstucht , het geregt
voor de openbare veiligheid; handhavingvan
zulke dingen , waarop het welzijn en de veiligheid van den staat aankomt.
POLITUUR, gladheid, glans •; geslepenheid, listigheid.
POLLEAR, degod des huwelijks bij de Hindous,
met een elefantskop en mien dikken buik
afgebeeld.
POLLLT, if] Oostenrijk, een pas.
POLLICITATIE, regtsg., eenzijdige belofte. Poiliciteren, beloven.
Pouucrot, eengastmaal, dat ter eere van
Jupiter of eene andere godheid gegeven werd.
POLLIJTIE, pollutio, lat., onwillekeurige nachtelike bevlekking.
POLOGRAPHIE, beschrijving van de polen, of ook
van den hemel.

POLY.

fr., eenpoolsche dans, of deszelfs
muzijk •; ook eene wide vrouwenmantel.
POLPOTINNIK, eene russische zilveren munt, van
25 kopeken.
POLTIN, poltinik, eene russische zilveren munt
van 2 roebel of 18 tot 19 stuivers.
POLTING, eene tussische munt, jets meer tan
een halve cent.
POLTRON, fr., (van het lat. pollice truncus, verminkt aan den duim, waardoor zich, ook
voormaals, de bloodaards voor de krijgsdienst onbruikbaarpoogden te maker)), een
bloodaard. Poltronnerie, blooheid, vreesachtigheid, bangheid.
POLTURA, eene hongaarsche zilveren munt,
orntrent 8 stuivers waard.
POLTURAK, poldrak,
eerie poolsche munt,
orntrent eenen halven stuiver waard.
POLUPOTINK, eerie russische munt, orntrent
10 i /2 stuivers waard.
Poeus, lat., de pool, het as punt •; polus arcticus,
de noordpool •; polus antarcticus, de zuidpool.
Polus,
eene out grieksche zilveren munt der
stad Korinthe, met de beeldtenis van hetgevleugeld paard (Pegasus) gestempeld en naar
hetzelve(veulen) genoemd. Zie voorts op
POLONAISE,

pool.

eene russissche koperen
munt, waarvan er 4 een kopeke doen.
POLUWALLI, eene soort van juchten, die wegens
hare ligtheid beroemd zijn, en waarvan er
10 tot 15 stuks op 1 pad van 40 pond
gaan.
POLVERE DEL DIAVOLO, eene soort van zand, die
in Italiegevonden en als geneesmiddel
POLUSCHKE, polutzke,

gebruikt worth. Met wijnsteen vermengd,

geeft dit zand eene goede pottebakkers
g
lazuur.

de veelmannerij.
bloemverzameling, bloernlezing •
verzamelin g van allerlei merkwaardige zaken
enplaatsen. Zie anthologie. Polyantisch,
bloemrijk.
POLYANTHEMUM, polyanthes, eene plant, enz. met
vele bloemen.

POLYANDRIE ,

POLYANTHEA ,

POLYARCHIE

regering van velen.

kunst, om schriften en teekeningen te vermenigvuldigen.
POLYBAEA, eenegodin,
welke over de weiden
en beemdengesteld was.
POLYBALA werptuig der oude Grieken , bij de
belegering van eene stad.
POLYCEPHALOS, de veelkop, de veelhoofdige
nomos, voor eene uitvinding van Minerva
POLYA.UTOGRAPHIE

gehouden, om het sissen der sla p en uit te

drukken, met welke, volgens de fabel, het
hoofd van Medusa bedekt was.
POLYCHEZIA,
POLYCHORD,

chronische doorloop.
een muzijkinstrument, dat naar

eene contrebasgelijkt en met 10 snaren
voorzien is.
POLYCHREST

veelhelpend , tot vele einden nut-
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ti g , b. V. polychrestpillôn , palychrestzout

POLZ.

dige grootlieid, welke uit de zamenvoeging
van vele eenvoudige grootheden bestaat.
POLYCHREST-MACHINE, een gezigtkundig werkPOLYOPTER, polyoptron , gr. , een verveelvultuig, hetwelk van elk voorwerp, dat men
dingsglas, gezigtkundig werktuig, waardoor
zien, teekenen of schilderen wil, eerie
men een voorwerp zeer vele malen , echter
getrouwe afbeelcling geeft, in de everirekleiner dan het werkelijk is , zien kan.
digheid, die men verlangt, b. v. 200 maal POLYPAEDIE
,
het geluk van veel kinderen te
kleiner ofgrooter.
hebben.
POLYCHRONISCH , langdurig , duurzaam.
POLYPE, Polypus, lat., een veelvoet, veelvoetig
POLYCLETES , een beroemd beeldhouwer van
dier • eerie soort van dierplant, met eenen
Licyon in den Peloponnesus, van wrens voorslijrnachtigen stain, welke, in stukken gesnetreffelijken arbeid zijne kunstgenooten eenige
den, voor elk stuk eene nieuwe dierplant
regelen opstelden , die naar zijnen naatn
oplevert ;• vleeschuitwas in het hart, den
genoemd werden.
neus, enz. Polypetalisch (van bloemen),
POLYDYNAMIA, groote kracht, wee! sterkte, stheveelbladerig. Polypeus, polypeux, fr., dat
nie. Het bezit van verscheidene krachten.
een vleeschuitwas heeft.
POLYEDE R, veelzijdig, veelvlakkig ligchaam, ruiPOLYPETAAL, heet eerie bloem of bloeSem, wantenglas, een glas aan de eerie zijde plat e n
neer die meer dan 6 bladen heeft.
aan de andere met velevlakken geslepen, POLYPHAAG een veeleter, vraat, veelvraat. Polywaardoor het een voorwerp zoo eel maim
phagie, de veeleterij, vraatzucht.
voorstelt,
als het facetten telt.
POLYPHEMUS, de 20011 vanNeptunus en de nimf
POLYGAMIE , de verhinding van eenen man met
Throsa, de sterkste van alle Cyclopen.
verscheidene vrouwen, ofvan een vrouw POLYPHORUS, vruchtbaar, geestrijk.
met verscheidene manner). Polygamisten , POLYPLASIASMUS, de verveelvuldigingskunst, de
planten met gemengde geslachten , of met
kunst, om schilderijen in olieverw zoo dikmannelijke, vrouwelijke en basterdbloesems.
wijls of te drukken, als men verkiest, zoo dat
POLYGARCHIE, zie polyarchie.
het afdruksel van het oorspronkelijke niet
POLYGAREN, vorsten in de woudgebergten van
onderscheiden is.
Madras in Oostindie.
POLYPOLIUN lat., de veelverkooping (het tegenPOLYGLOTTE, een veeltallig geschrift , b, v. podeel van monopoliunt), wanneer velen, op
lyglottenbijbel , polyglottenlexicon , de heilieerie kleineplaats, in eenerlei waren handege schrift , of een woordenboek , in of van
len, en daardoor elkander in dengrond boren.
onderscheidene talen.
POLYPRAGNOSYNE, de veelwerkerij ; als men zich
POLYGONE ,polygoon , een veelhoek, veelziidig
in allerlei vreemde zaken, buiten zijn beroep,
vlak. Polygonoin,etrie, de veelhoeksmeting.
mengt,
POLYGONUS, zeer vruchtbaar, bijzonder van manPOLYPTOTON, herhaling van een woord met vernengebruikelijk, eigenlijk zaadrijk.
anderden uitgang.
POLYGRAMMA , eerie door vele lijrien ingeslotene
POLYSTAURION, zeker kleed der grieksche geesfiguur. Polygrantmatisch, polygraphe, veeltelijken, waarop vele kruisen gewerkt waren.
letterig, veelschrijver, die over vele en veler- POLYSYLLADE, polosyltabum, lat., veellettergrelei zakengeschreven heeft. Polygraphie ,
pig woord. Polysyllaberen„ eenlettergrepige
veelsehrijverij • kunst om met verborgene
woorden als veellettergrepige schrijven of
teekens te schrijven. Polygraphisch , peeluitspreken.
schrijvend.
POLYSYNDETON, polysyntheton, gr., eerie redekunPOLYGYNIE, veelwijverij.
stige figuur , waarbij vele naarnwoorden
POLYHISTOR, een vedweter.Polyhistorie, veelweachter elkander door hetzelfde koppelwoord
terij, veelgeleerdheid , groote belezenheid.
verbonden warden • ook de opeenstapeling
PoLysy mNIA, eene van de negen zanggodinnen,
van vele voegwoorden; zie bij asyNdeton.
en wel die van de ode.
POLYSYNODIE, de veelheid'
raadsvergadernPOLYMATHIE, wetenschap van velerlei talen en
gen en beraadslagingen, in eenen staat.
zaken.
POLYTECHNISCH, veelkunstig, vele kunsten en wePOLYMETER een veelvoet
•
, zeker vers.
tenschappen omvattencie, b. v. ecole polytechPOLYMATHIE , ill
, de al te groote
nique, zekere leerschool te Parijs, waarin vele
opeenstapeling van verwarde gebeurtenissen,
wetenschappen en kunsten geleerd worden.
waardoor het stuk onverstaanbaar wordt.
POLYTHEISMUS, veelgoderij, veelgodendom, veelPOLYMETROSCOOP , eengezigtkundig werktuig ,
godendienst. Polytheist, een veelgodendiewaardoor de niet al tegroote afstand der
naar. Polytheistisch, veelgodisch.
voorwerpen van bekende grootte in een oogen- POLYZETESIS, in desophistica, een bedriegelijk
blik kenbaar worth.
besluit, hetwelk nit looter vragen bestaat.
POLYMORPHUS, dat velegedaanten heeft.
POLZEVERA , eenschoone, roode , zwarte en
POLYNOMISCH , veelnamig , eel
Polynontino
groene serpentijn, met aderen van kalksteen,
urn (stelkunst) , eerie veelnamige of veellemarmer en kalkspath.
(sal ofychrest).
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•
P OMADE, pommado, eigenlijk
appelzalf; maar
ook haarzalf.
POMOERIUM
,
de ruimte tusschen de stad en de
stadsmuur, de walgang, die bij de Hetruriers
en Romeinen bestemd was, om door mrddel
van hetgadeslaan der vogels, to voorspellen.
Het stadsgebied, de jurisdictie.
POMOLOGIE, de leer van de boomvruchten, ooftleer, ooftkunde. Poniologisch, ooftkundig, de
ooftleer betreffende. Pomoloog, een ooftkung vruchtkenner .
die,
POMONA, de ooftgodin; de herfst.
POMPE, fr.pracht, staatsie, pronk. Pompeux,
prachtvol, pronkend, hoogdravend. Pomposo,
ital., le ti prachtig, statig.
POMPE D ' HEFFE, eene soort van ventilator, .waardoor men versche lucht in eerie kamer brew t.
POMPHALIX de galmei, welke zich bij het smelten van 'koper aanzet.
POMPON
,
fr., voorheen een hoofdsiersel der
vrouwen • thans eene kuif op de schakot der
soldaten.
POMPONA, eene slechte soort van vanille.
PoNct, fr., een zakje of doekje, dat met fine
houtskoolgevuld is, om een geprikt papier
daarmede door to trekkers.
PONCEAU, fr., klaprozenrood.
PONCEREN, met stof van kolen door een beprikt
voorbeeld afteekenen , doorstuiven. Ook
puimen, of met puimsteen (pierre ponce)
afwrijven.
PONCHE, fr., punch, eng., pons, een bekende
drank, die uit rum, arak, of brandewijn,
met suiker en citroensap bestaat.
PONCTUEEL, stiptelijk, naauwkeurig.
PONDERABEL, ponderable, fr., weegbaar. Ponderabiliteit, weegbaarheid. Ponderatie, afweging, gelijkweging, of gelijkstelling. Pondereren, afwegen, overwegen, overleggen.
Pondereux, gewigtig, nadrukkelijk.
POND STERLING, engelsche geldwaarde, omstreeks
twaalfgulden hollandsch.
PONDUS, lat., gewigt, zwaarte • ad pondus
nium,
op recepten, beteekent: zoo veel aan
gewigt, als al het overige to zamen bedraagt.
PONJAARD, een korte spaansche dolk.
,
eene oostindische zilveren munt met
PONNAM
indisch schrift.
PONS, punch, eng., zie ponche.
PoNsA, een god, dien de Sinezen als den voorstander van het vervaardigen van porselein
vereeren.
PONS ASINORUM, eene ezelsbrug, dat is, een hulpof verligtingsmiddel voor onwetenden of
zwakkens
PONT , punt , eene sinesche lengtemaat van
1 1 /2 duim.
PONTICELLO(pontit schello), de kam aan de strijkmuzijkinstrumenten. Sul pondicelli, over de
kam, wanneer namelijk de strijkstok zeer
ttabij de kam gebragt wordt.
PONTIFEX, pries ter; pontifea. maximus, de opper-
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of hoogepriester, paus. Pontificaal, priesterlijk b. v. pontificalering, een gouden ring,
met eenplat geslepen edelgesteente voorzien, welken de paus, de bisschoppen, en
andereprelaten, gedurende de plegtige misbediening, le en te dragen. Als zelfstandig
naamwoord, hetpauselijk gewaad •; ook een
staatsiekleed, plegtgewaad. Pontificaat, de
pauselijke waardigheid, het hooge priesterschap. Pontificalia, priestergewaad, prachtigste ambtskleedin g van voorname geestelijken, aartsbisschoppen, bisschoppen, enz.;
inpontificalibus, in de ambtskleeding.
PONTIOS, een wind, welke bij de stad Lion in
Frankrij,
k uit eene rotsholte komt, de koude
van den noordenwind heeft, engewoonlijk
van middernacht tot 10 uren voor den middag waait.
PONTIS, eene munt in Sicilie, bijna 3 /4 stuiver
waard.
PONT-LEVÈ, fr., ophaalbrug.
PONTO, ital., harten- of ruiten- aas, schoppenof klaverenheer, als vierde troef in de fransche kaartspelen.
PonoN, fr. een bruggeschip, schipbrug. Pontonniers, schipbruggenmakers.
PONT-TOURNANT, fr., eerie draaibrug. Pont
volant, eene gierbrug, vliegende brug.
PooL, zie polus. Poolster, noordster, pabij de
noordpool, de laatste in den staart van den
kleinen beer.
PopANs, een bullebak, sehrikbeeld, waarmede
men de kinderen bevreesd maakt.
POPE,

russischepriester.

POPULACE,

fr., de volksmenigte, het getneen.

Populair, volksgezind, verstaanbaar, gemak-

kelijk to beg
,
rijpen
gemeenzaam,
volklievend
en door het yolk betnind. Populariseren,
voor het yolk verstaanbaar en aangenaam
maken • algemeen nuttig maker]. Popularitelt, volksgezindheid •; algemeene verstaanbaarheid, volkstaal, gemeenzaamheid. Populatie, de bevolking, volksmenigte. Populeren,
peupleren,peupler, fr., bevolken. Populeux,
fr., volkrijk, sterk bevolkt. Populus, lat.,
yolk.

deplaatsen, in een amphitheater,
welke voor hetgemeene yolk bestemd zijn.
POPULONIA, een bijnaam van Juno, als gesteld
over het huwelijk.
POREN, pori, lat., huid- of zweetgaatjes. Poreux, fr., metgaten, sponsachtig.Porositeit,
POPULARIEN,

sponsachtigheid , poreusheid, doordringbaarheid.
POREWIT, porenut, een krijgsgodder oude Duit-

sellers, die met i hoofden inn kort oorlogsgewaad afgebeeld werd.
PORIMA, (WiSkUllSt) een gemakkelijk vraagstuk,
welks oplossing door ieder kan verrigt worden, en den we baant tot moeijelijker vraagstukken • duidelijke grondstelling.
PORISMATA,

of porismen, gevolgtrekkingen of
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besluiten uit het voorgaande. Poristica ,
lecrwijs, welke bepaalt, hoe en waarom een
vraagstuk kan opgelost worden.
PURNAE, bij de Romeinen zekere tooneelspelen,
welke openbare vrouwen (pornae) speelden.
FORME, hoererij, ongeoorloofde omgang met
liederlijke vrouwspersonen.
POROSITEIT, zie op poren.
POROTICUM, een likteeken veroorzakend geneesmiddel.
PORPHYRITH, eenepurperverwig porfier, met
vlekken van verscheidene kleuren.
PORPHYROGENITUS, in deporfierkamer geboren.
Keizer Konstantijn had voor de verlossing
der keizerinnen, eerie metporfier bekleede
kamer bestemd • waarnaar alle kinderen, in
dezelvegeboren , gemelden bijnaam verkregen.
PORPITEN, linzensteenen, penningsteenen.
PORRECTIE, Torre i0 lat., daarstelling, overreiking. Porrigeren, aanbieden, overreiken,
aanreiken.
PORRIMA., Prosa, Anteverta, eerie godin der
Romeinen, welke gerekend werd bij verlossin en te helper), dat de vrucht op eene
regelmatige wijze ter wereld kwam. Eerie
andere, Postverta word bij eerie verkeerde
Jigging der vrucht aangeroepen, om te
maken dat degeboorte als dan nog gelukkig
afliepe.
PORSELEIN, eene in het vuur halfverglaasde stoffe,
waaruit kostbaar aardewerk vervaardigd
wordt • zulk aardewerk zelf.
PORT, eerie haven, rust- of bergplaats, toevlugtsoord. Porto franc°, eene vrijhaven. Porto
morto, eene doode haven, waar de koopvaardijschepen niet molten inloopen.
PORTABEL, portable, fr., draagbaar, wat gedragen
kan worden • hetzelfde als portatief.
PORTAGE, een hepaald gewigt van waren, hetwelk ieder officier en matroos op een schip
vrij hceft.
PORTAMENTO DI VOCE, ital., het dragen der stem,
het aliens wegsmelten van het gezang
kunstterm in de muzijk.
PORTATIEF, draagbaar, wat zich gemakkelijk
laat mededragen, b. v. een zakboek.
PORT D' ARMES (permis de), vrijbrief, of patent,
om te mogen jagen.
PORTE, eigenlijk poort van het paleis des
Turkschen keizers • voorts dat paleis zelf;
wijders het hof, dat aldaar vergadert, anders
de ottomannischeporte •; en eindelijk het
geheele turksche keizerrijk.
PORTE-ASSIETTE fr., schotelring, een sierlijk
gewerkte ring of krans, om de schotels bij
den maaltijd op te zetten. Porte-bouquet, fr.,
het korfje, of schaaltje, op het toilet der dames,
waarin, of waarop bloemen liggen. Portechaise, een draagzetel. Porte-Dieu bij de
Katholijken, de priester, die de gewijde hostie
Haar de kranken draagt. Porte-46e, fr., een
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,zwaarddrager •; dra g and voor een zijdgeweer. Portefeuille, eene blad- of brieventasch,
de ambtsverrigtingen van eenen minister.
Porte-guignon, porte-malheur, een persoon,
die ongeluk aanbrengt, ongeluksvogel. Portelettre, eene kleine brieventasch. Porte-manteau, fr. cen mantelzak.
PORTENTUM, eene misgeboorte. In het algemeen
iets, dat eene voorbeduiding heeft. Zie ook
Prodigium.
PORTER, een

stork donkerbruin engelsch bier.
voor iemand in de bres stellen,
iemandgenegen zijn, voor iemand geporteerd,
met hem ingenomen zijn.
PORTE-RESPECT, fr., een dolk ; eengroote stootde en.
PORTEUR, een drag,
er overbrenger van eenen
brief; houder van eenen wisselbrief.
PORTICUS, lat., portique, fr., een zuilengang.
PORTIE, portio, lat., een deel, aandeel, erfdeel,
zekergedeelte brood, vleesch en toespijzen
voor een mensch.
PORTGRAVE, in En elan een havenmeester.
PORTO, deport, het postgeld, brievengeld, vracht
of bodenloon. Porto-franco, zie port.
PORTRET, portrait, fr., afbeeldsel, de geschilderde, geteekende, gegraveerde, of geboetseerde beeldtenis van een' mensch; de schildering van een en persoon door woorden.
Portretteren, portretteren, het gelaat afschilderen, afrnalen. Portretschilder, een beeldtenisschilder.
PORTUGALOESER, eene portugeschegouden munt,
ter waarde van orntrent 45gulden.
PORTULAAN, hetgraadboek, cen book der zeelieden, dat de ligging der kusten en zeehavens
beschrii ft, en naauwkeurig in graden opgeeft.
PORTUMNUS, bij de Romeinen, de god der
havens, die, op een dolfijn rijdende, met
eerie! ' sleutel in de hand afgebeeld wordt.
Post, fr., gesteld, verondersteld •; ook bedaard,
ernstig, bedachtzaam, zedig.
POSEYDON, posidon, grieksche naam van Neptunus.
POSITIE, positio, lat., position, fr., stelling,
plaatsing • ligging, toestand, gesteldheid van
zaken • grondstelling, leerstelling, afdeeling.
Positief, vastgesteld, bepaald, werkelijk,
zeker, stellig positive religie, de geopenbaarde , beschrevengodsciienst, in to enoverstelling van de natuurlijke. Positive,
stellige, door de wet bepaalde straffen •;
(stelkunst) stellig, wat het teeken voor zich
heeft, in tegenstelling van negatief, ontkennend. Positivus, (gradus, lat.,)de stellige trap der bijvoegelijke naamwoorden,
(spraakk.). Als zelfstandignaamwoord bete
kent positief ook een klein orgelwerk, van
daar rugpositief. Posito, gesteld, genomen,
in gevalle • posito sed non concesso, gesteld,
maar niet toegestaan • positisponendis, het
vooronderstelde aangenornen zijnde.
PORTEREN, zich
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algemeene oproeping van den adel
en het landvolk, tot den oorlog, in het voormalige Polen.
POSSE, kunnen. A posse ad esse non valet consequentia, van de mogelijkheid kan men niet
tot de wezenlijkheid besluiteri.
POSSESS1E, possessio, lat., possession, fr., bezitLing, have. Possessor, lat., possesseur, bezitter.
POSSIBEL, mogelijk, doenlijk. Possibiliteit, de
mogelijkheid, doenlijkheid.
POST, ambt, plaats, stand ; schildwacht • ook
aanteekening in een koopmansboek; lat., 'la;
expost, achterwaarts. Postdateren, later dagteekenen. POST, het openbare postwezen.
POST EFFLUXUM
na verstreken uitstel.
,
POSTEMENT, voetstuk,
voetstel ; zuilstoel.
POSTEREN, plaatsen, stellen.
POSTE RESTANTE, op den post terug blijvende,
ter postbewaring (orn of te halen).
POSTER!, lat., de nakomelingsehap, nakomelingen. Posteriora, de achterdeelen •; het nilterste. A posteriori en a priori, zie op A.
Posterioriteit,
het later zij,
n de toestand van
eene 'on er gebeurde, geledene zaak, dan
eerie andere. Posteriteit, nakomelingsehap.
POST FESTUM, lat., na het feest, daarna ; te laat.
POST HOC, ERGO PROPTER HOC, zie bij propter.
POSTHUMA, posthumus, lat., een na den dood
des vaders geboren kind ; opera posthunta,
nagelatene sehriften of werken, die na des
sehrijvers dood in het licht komen.
POSTICHE, fr., valsch, nagemaakt, ontleend,
b. v. haar, knevels, tanden, enz.
POSTILA, eene soort van russische nationale eonfituur, uit rijpe vruchten met honig toebercid.
POSTILLE, korte uitlegging, verklaring ; een
predikatieboek, verzameling van preken.
PosnuoN, fr., een postkneeht, postrijder, voerman. Postilion d'amour, een overbrenger
van minnebrieven.
PosnimiNrum, lat., (regtsg.) het weder in het
vorige bezit treden, het wederkomstregt,
volgens hetwelk iemand afwezig geweest zijnde , altijd eigenaar van zijn verrnogen
blijft.
POSTLUDIUM, een naspel, hetweik in vele plastsen de organist, na geeindigde godsdienst
zoo tang maakt, tot alien uit de kerk zijn.
POST NEBILA PHOEBUS, lat., na re en volt zonnesehijn.
POSTNUMERANDO, natellend. Postnuntereren,
natelteri • nabetalen.
POSTPONEREN, achter plaatsen, beneden stellen,
minder achten. Postpositie, aehterstelling.
POSTPREDICAMENT , die eigensehap eerier zaak,
Welke uit de vergelijking der predicamenten
volt.
POSTREMO, lat., laatst.Postremum, het laatste.
POSTSCRIPTUM, lat., poscritto, ital., anders verkort : P. S. naschrift (in brieven).
POSPOLITE,

POUD.

fr., de postrust.
namelijk festum) na het feest
der drieeenheid.
POSTULANT, hij, die lets begeert, vordert, verlangt ; om eene dienst aanhoudt;; of in eene
orde wenscht opgenomen te warden. Postulatie, het aanzoek, verlangen, begeeren • het
aanzoek van eenpersoon bij iemand, om
de keus van cenen eandidaat ,
te gen welken.
anders iets in te brengen zoude zijn, te bevestigen. Postulatum, lat., vereisehte, vorderingsstelli ng • in de wijsbegeerte, eene
stelling, welke uit eerie verklari rig opgemaakt
wordt • en waarvan men vordert, dat die
zonder bewijs elder zal. Postuleren,
eisehen, begeeren, verlangen, om lets aanhouden, verzoeken, naar iets dingen.
POSTUUR, gestalte, houding van het ligehaam,
plaatsing • zich in postuur stellen, zich ter
afwering in staat stellen.
POST VATTEN, zich bevestigen, eene plasts
bezetten, eenen vaster voet krijgen.
POT, eene oude frarische maat van 2 pinter.
POTAGE. fr., potspijs ; eerie vieesehsoep met
allerhande moeskruiden er in ; een allerlei.
Pour toutpotag,
e voor alles te zamen. Jan
POSTSTAT1ON,

POST TRINITATIS

pots e.
POTAMIDEN, riviernimfen.

Potamographe, een
rivierbesehrijver. Potamographie, de rivierbesehrijving. Potamologie, de rivierleer,
rivierkennis.
POTENCE, deal
en potence stellen, als een
en
haak of re ten hoek plaatsen.
POTENTAAT, een mat- of gezaghebber, landheer,
vorst, gekroond hoofd.
POTER1E
,
fr. , aardewerk.
POTERNE, fr.,

eene sluipdeur, uitvaldeur, geheim
poorije, waardoor men onbemerkt eenen

uitval kan doer.
POTESTAAT, eerie

voormalige hooge waardigheid

en bediening in de Zwitsersche kantons.
POTIi, potio, lat., een drank, drankje (genees-

middel.)
een mengsel uit koper, lood, tin en
galmei.
POTINA, eene godin der Romeinen, welke het
opzi g t had over het drinkers der kinderen.
POTIOR CREDITOR, .een sehuldeiseher, die op een
ander het regt van voorrang heeft.
POTIN,

POTLES
,
eene engelsehe

korenmaat, omtrent 54

kangroot.
POTOGRAPHIE, eene

besehrijving der (mensehelike dranken. Potologie, de drankenlecr.

POT-POURRI,

een pot met ingemaakte of inge-

legde kruiden, enz.; ook mengsel van allerlei.
POTRIMPOS, degod

van den landbouw der oude

Pruissen.
eene fussisehe munt, 1 guld. 17 stuffvers waard.
POUDRE, fr., poeder, kruid. Poudre de succession, vergif, langzaam werkend vergif, om
iemand van kant to helpen, ten einde desPOTTIN,
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zelfs goederen te bekomen. Zie verderpoeder.
eene soort vanpof, of kr! belegsel, een
sieraad der vrouwelijke kleeding aan de
mouwen, mutsen, enz.
POUILLERIE, fr., de kleerkamer in eengasthuis,
war men de kleederen, die van de armen
komen, inwerpt, de voddenkamer • nietsvaardige din en,
POULARDE, fr., een gemest hoen, kapoen. Poularderie, kapoenerij • plaats, alwaar allerlei
pluimgedierte gemest wordt.
POUNDAGE, in En eland een tolgeld, dat van de
waarde der lading berekend wordt.
Pouriy , een munt in Ben ales ter waarde van
stuiver.
80 cauris of omtrent 3/4
PouPEE,pop; een gezwachtelde vin er uit
hoofde van Beni g gebrek. Poupon, pouponne,
eenpoppetje. Ma pouponne, miju poppetje,
schatje, lietje.
POUR, fr., om, voor. Pour la bonne bouche,
voor een leklorbeetje. Pour passer le temps,
tot tijdverdrijf. Pour tuer le temps, om den
men niets
n ewanneer
tijd door te breng
,
weet te doer.
POURPARLER, Fr., onderling gesprek, besprek,
onderhandeling.
e van
POURPOINT, fr., een wambuis, kart rokj,
den hals tot aan de heupen.
POURSUITE, fr., vervolging, sterke aanhouding.
Poursuiveren, fr., poursuivre, voortzetten,
aanhouden, vervolgen.
POUSSEREN, stooten, drijven, voorthelpen, bevorderen, bevorderlijk zijn •; zich peusseren,zich
verheffen, naar boven streven.
POUVOIR, fr., vermogen, bewind, ma t • pouvoir
executief, fr., het uitvoerend bewind. Plein
pouvoir, N olle ma.
p ozzolane , eene soort van roode
POZZILANE
,
aarde, tot stof vervallen metaalschulm, welke
met kalk vermengd, den besten cement geeft;
hetzelve wordt ook trasgenoemd.
PRAAUW, zeker Indiaansch vaartuig.
Pluencit,lat.,de praktij k,uitoefening,oefenings-wijs, beoefening • practica est multiplex, de
oefening is menigvuldig. Practicabel, practiquable, fr., doenlijk, uitvoerbaar, mogelijk,
bruikbaar, begaanbaar, (van eenen weg).
Practicabiliteit, de uitvoerbaarheid, doenlijkheid, bruikbaarheid. Practiceren, praktiseren, uitoefenen(bijzonder van geneesheeren en regtsgeleerden). Practicus, een geoefende, ervarene, beoefenaar, die de praktijk,
zijne kunstoveterischap, als geneesheer, advokaat of kunstenaar, wel verstaat • practisyn,
bewerker, regtsvorderaar. Practisch, oefenend, aanwendbaar, aangewend, werkdadig,
geschikt •; wat niet in de beschouwing , maar
in de beoefening bestaat.
PRADO, degroote diergaarde, twee mijlen van
Madrid, met een koninklijk lustslot.
PRA.E, lat., voor : een prae hebben, den voorran g hebben, overwinnen, overtreffen.

POUF,

PR AN.

PRAECIPITARIA, een

krijgswerktuig der Romeinen, om muren seder te werpen.
PRAECIPUUM, lets dat men vooruit bekomt, bij
nalatenschappen.
PRAEDIALISTEN, zekere edellieden in Hongarije,
die eertijds de lijfwacht des aartsbisschops
van Gran uitmaakten, en op diens goederen,
praedii, zitting hadden.
PRAEDIUM,eene afzonderlijke pachthoeve, waarop
meerendeels veegeweid wordt.
PRAEFABULATIE, de uitlegging of verklaring,
welke eene fabel voorafgaat.
PRAEFICAE, gehuurcle klaagwijven bij de Romeinen, die ondergehuil een klaaglied zongen,
waarin de overledenegeroemd, en hen, die
het Iijk vergezelden, treurigheid aanbevolen
werd.
PRAEMONSTRATENSERS, eene monniks orde, door
st. Norbert, aartsbisschop van Maagdenburg,
in 11929 gesticht.
PRAEPOTENTIE, de overmagt.
PRAEPUTIUM, de voorhuid.
PRAESCIBEL, hetgene mogelijk is vooruit te
weten.
PRAESTIGIATOREN, bij de Romeinen, goochelaars,
welke in de tusschenbedrijven op het tooneel,
zulke verwonderlijke equilibristische kunststukken uitoefenden, dat zij van de meeste
hunner tijdgenooten voor toovenaars gehouden werden.
PRAESTITUEREN, voorsehrijven, aanzetten.
PRAESUL, de opperste onder de Saliers of priesters van Mars.
PRAETEXTA, eene metpurper omzoomde toga
der Romeinen.
PRAETOR, een der voornaamste staatsbeambten
der oude Romeinen, waarvan er in den beginne slechts twee te Rome waren, die de
regterlijke mat bezorgden, de een voor de
burgers, de andere voor de vreemdelingen.
In lateren tijd werden er ook in de wingewester aangesteld, als wanneer hun goal
onbepaald was. De praetoriaansche soldaten
maakten de lijfwacht der praetoren nit, en
hetpraetoriaansche legioen was eenigermate
de lijfwacht der keizers.
PRAGM4, handeling ; geregtelijke klagt. Pro matisch, prag matique, fr., leerrijk; over oorzaak
en uitwerking onderrigtende, en uitsluitsel
gevende (b. v. behaudelin g der geschiedenis)
pragmatische sanctie, (pragmatique sanctiej,
(pragmatisch edict, eerie verordening, welke

niet tilt het staatsregt als noodzakelijk, maar
uit zorg voor hetalgemeen welzijn voortvloeit;
eene bevestigcle landsverordemng. Lie sanctie.

fr.,grasmaand, in den franschrepublikeinschen almanak.
PRAKTIJK, zie practica en praxis. Praktijken,
listen, streken.
PRALZEN, zekere lengtemaat in Duitschland.
PRANGEN, zeeterm, beteekenende, zoo veel zeil
PRAIREAL,

PREC.
voeren, als het schip kan, als men digt bij
den wind zeilt, om eenen sterkeren viand te
ontkomen.
een
PATE
en lustbosch bij Weenen, van het
Spaansche Prado.
PRAVITEIT, slechtheid, verkeerdheid, boosaardig.
held.
PRAXIDICE, eene grieksche godin, die de regtmatige aanslagen bevorderde •; volgens sommigen, Minerva onder eenen anderen
naam.
PRAXIS, gr., practica, lat., pratique, fr.; de
praktijk, uitoefening, ervaring. praxi ,
in de uitoefening, of in de aanwending.
PlItADAMITEN, menschen, die, volgens sommigen
reeds voor Adam zouden geleefd hebben.
PREADVIJS, voorloopiggevoelen, dat de voormale staten van Holland elkander schriftelijk
la gten merle te deelen.
Pa
PREALABEL, pi-et:liable, fr., voorloopig, voorafgaande
PREAMBULEREN, voorspelen, eerie inleiding maken • omwegen maken. Preambule, fr., preambulum, lat., een voorspel, voorrede, inleiding, ingang.
PREANTECESSOR, lat., eerste voorganger (bij
ambten).
PREBENDARIUS, lat., een stiff- of domheer, betitter van eeneprebende. Prebende, stift, de
inkomsten, welke aan een canonicaat verknocht zijn ; ook eene plaats in een klooster,
of hospitaal.
PREBEREN, reiken, aanreiken, over even ,,reden
geven; ook te kennen geven. Prebitie, uitreiking, overgeving.
PREcAIR, fr., precarie, of precario modo, lat.,
eigenlijk, afgesmeekt •; ook twijfelachtig, onzeker, wankelend. Precariapensio, genadebrood. Precarium, vergunning, een verdrag,
waarbij men iemand iets tot een onbepaald
gebruik geeft, onder beding, hetzelve tern
tegeven, zoodra het gevorderd wordt. Precarius, wat men ofgesmeekt heeft.
PRECAUTIE, behoedzaamheid, voorzigtigheid.
Precautioneel, precautionel, fr., voorzigtig,
behoedzaam. Precaveren, verhoeden, voorzien, behoeden, zich in acht nemen.
Precederen,
PRECEDENTIE, voortrede, voorrang.
voorgaan, den voorrang hebben.
PRECELLEREN, voorschitteren, voortreffelijk zijn,
overtreffen, voorgaan.
PRECEPTIVE, praeceptire, lat., gebiedender- of
bevelender wijze.Preceptie,bevel.Praeceptor
een leeraar, leermeester. Preceptorieren
lat.,
schoolmeesteren, onderwijzen, leeruren geven. Precept, praeceptum, lat., leer, voorschrift, bevel.
PRECESSEUR, fr. voorganger ; voorzaat.
PRECIEUS, precieux, fr., kostbaar, dour • opgesierd, opgesmukt (in de uitdrukking). Precieuse, eene vrouw, welke in haar geheele
gedrag, maar bijzonder in hare spraak,

PRED.
gemaakt of gezocht is, welke zich bloot van
opgesmukte uitdrukkingen bedient.
PRECIPICE, fr., praecipitium, lat., eene steilte,
helling, afgrond •; oogenschijnlijk gevaar,
ongeluk.
PRECIPIEREN, gebieden, voorschrijven, vooruit
argwanen •; vooruit we nemen.
PRECIPITAAT, eene neerploffing, de droes, bij
scheikundige ontbindingen. Precipitant ,
overijlend, zeer snel. Precipitantie, overijli ng, onbedachtzaamheid. Precipitatie,
neerstorting. Precipiteren (scheikunde),
neerslaan, door oplossing op den grond van
de vaas brengen; ook overijlen.
PREcis, fr., het kort begrip, dekorte wezenlijke
inhoud, de hoofdinhoud. Precise, juist,
naauwkeurig ; terstond, bepaald. Precisie,
de wegsnijding (van het overtollige); juistheld, bepaaldheid, naauwkeurigheid, ronding, stiptheid.
PRECLUDEREN, uitsluiten, voor uitgesloten of
uitgevallen verklaren. Preclusie (regtsg.),
de uitsluiting, afwijzing. Preclusivisch, uitsluitende(termijn).
PRECO, lat., een uitroeper, heraut.
PRECOCE, fr., praecox, lat., vroegrijp, van
vruchten, ook van het verstand ontjdig,
voor den tijd manbaar : flue precoce. Precocite, vroegtijdige rijpheid.
PRECOGITEREN, overleggen, te voren bedenken.
PRECOGNITIE, voorkennis.
PRECONCEPT, te voren opgevat (gevoelen), vooroordeel , waan. Preconcipieren , te voren
innemen.
PRECONISATEUR
een voorstander
lofredenaar •
,
,
Preconisatie,eene lofrede, lofprijzing, verheffin g. Preconiseren, loven, prijzen, verheffen.
Praeconium, lat., lofprijzing, verheffing.
PRECUM PRIMARIARUM Jus, lat., het regt der eerste
Bede; het regt van eenen roomschen keizer,
om, na aanvaarde regering,
de onvervulde
kerkelijke ambten naar willekeur te begeven.
PRECURREREN, voorloopen, voorkomen. Praecursor, lat., voorlooper. Precursorisch, voorp
looig.
PREDÈCESSEUR, fr., predecessor,lat., voorganger,
a mbtsvoorganger.
PREDEST1NATIE, predestination, fr., de voorbeschikking, voorverordinering ; in de taal der
godgeleerden, de onvoorwaardelijke genadekeus ; het door velen beweerde raadsbesluit
van God, omtrent de zaligheid en verdoemenis
der menschen • ook praedeterminismus. Predestineren , predetermineren,, to voren of
vooruit bepalen, uitkiezen.
PREDICABEL, predicable, fr., voorzegbaar. Predicabilien , onder dit woord worden al de
gesteldheden verstaan, welke van de voorwerpen kunnen gezegd worden. Men verdeelt
dezegesteldheden in de volgende klassen : 1)
het geslacht (genus), 2) de soort (species); 3)
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de rorm (forma); 4) de ondeeligheid (individualiteit).
PREDICAAT, attribuut, naam benaming ; (retieneerk.) datgene, wat van een ding gezegd
of aan hetzelve toegekend wordt; in bet da•
gelijksche leven, de ambtsnaam, eernaam,
titel, we!ken men iemandgeeft. Predicateren,
met een predicaat of eertitel voorzien.
PREDICAMENT, eigenschap, naam, zoo veel als
kategorie. Zie dit woord.
PREDICANT, predikant, leeraar, verkondiger.
Predicatie,
predikatie, leerrede.
PREDICEREN, voorzeggen, voorspellen •; waarzeggen, verkondigen. Predictie, voorzegging, voorspelling •; waarzegging, profetie.
PREDILECTIE, praedilectio, lat., voorliefde, vooringenomenheid, bijzondere zucht of neiging
tot, iets.
PREDISPONEREN , voorafschikken,

voorbereiden ,
te vorengenegen maken. Predispositie, de
aanleg, of geschiktheid voor iets (b. v. voorziekten).
PREDOMINEREN, overbeerschen, de overhand
hebben, het hoogste gezag voeren.
. PREEMINENT, vooruitstekend • uitstekend, voortreffelijk. Preentinentie, vooruitsteking ;
voortreffelijkheid, voorrang, voorregt. Freemineren, vooruitsteken • ovcrtreffen.
PREEXISTENT, te voren bestaande. Preexistentiaan, hij, die beweert, dat God, bij de eerste
schepping,
de zielen van alletnenschen reeds
geschapen heat. Preexisteren, vooraf bestaan, eerder leven.
PREFA.TIE, preface, fr., praelatio, lat., voorrede,
voorberigt.
PREFECT, prefekt, voorstander, stedehouder,
landvoogd, gouverneur. Prefectuur, de stedehouderschap, landvoogdij, -waardigheid
van een'prefekt, en plaats, alwaar hi' zijne
zittingen houdt.
PREFERABEL, preferable, fr., verkieslijk, den
Pferentie , re e
di ene nde Pre
voorrang verdienende.
rence, fr., N o or r a n g, voortrekking, hoogerstelling • (in het kaartspel) de beste, de voorrang- of troefkleur. Prefereren, hooger stel
len of achten, voortrekken, verkiezen, den
voorrang geven.
PREFIGEREN, lat., praefigere, voor- of vooraan
plaatsen (Iettergrepen), aanzetten (dagen,
men). Praefixunt, lat., het voorgeplaatste,
tie voorgezette lettergreep, het tegengestelde
van suffixunt. Praefixus terminus, aangevoegde, bepaalde termijn, of dag. Prefix,
ital., prefisso, betaling, zonder uitstel of respijtdagen.
PREFINITIE, voorbepaling.
PREFORMATIE, de V00 rvorming, voorafgaande
vorming •; de toestand van bewerktuigde
ligchamen voor hunne ontwikkeling. Preformeren, voorvormen, vooraf vormen of schepP Gepreformeerd, te voren gevormel of
geschapen •3 gepreforineerde kienten, het
KUNSTWB.
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gevoelen, dat alle dieren en planten reeds
voor het begin der wereld gevormd en in
derzelver zaad ingesloten geweest zijn, en uit
hetzelve zich alle toekomstige geslachten
blootelijk ontwikkelen.
PRECHNIT, kaapsche chrysopas, eene steensoort
van eene zachtgroene kleur, en zeer onreg
elmatige crijstalisatie. De overste Preck
brat hem het eerst van de Kaap de Goede
Hoop naar Europa.
PREGADI, ill Venetie, toen het nog een' eigen
staat uitmaakte, de senaat of grooteraad, tot
welke alle edellieden, boven 25 jaar, behoorden.
PREGNANT, zwanger, bezwangerd •; oneig., veel
beteekenend, veel bevattend, gewigtig, zwaar
sterk, dri p end.
PREGRAVEREN, beladen, belasten, boven anderen
zeer bezwaren; ook wigtiger zijn, overwegen.
PREHENDEREN, grijpen. Preliensie , prehensio,
lat., degrijping; het vatten, wegnemen.
PREJUDICIABEL, prejudiciable • fr. te voren beoordeeld ; nadeelig, schadelijk. 'Prejudicieel,
in re ten datgene , waarvan iets anders
afhangt, en hetwelk alzoo eerst bepaald of
beslist moet worden. Prejudicieren, vooraf
oordeelen • benadeelen , schaden. Praejudicium, lat., prejudice, fr., een voorafgaand
oordeel, voorbeslissing; schade, nadeel. Sine
praejudicio, lat., zonder nadeelige gevolgen.
PanGE, fr., vooroordeel,een oordeel dat, zonder behoorlijk onderzoek geveld is •; een
zonder beproeving aangenomen gevoelen ,
eene opgevatte meening.
PREL A AT.

praelatus, lat prelat, fr. een voor-

naamgeestelijke, of kerkelijk persoon, kerkelijk hoog arnbtenaar. Prelatie , voortrekking, bovenstelling, voortreffelijkheid, voorrang, het re st van eenen zoon, om het ambt,
door zijnen vader bekleed, na diens flood bij
voorkeur te bekleeden. Prelatuur, de hoogwaardigheid, de waardigheid en wooing van
eenenprelaat.
PRELEGAAT, vooruitmaking , voorerving , bij
voorkeur, boven anderen. Prelegeren, prelegateren, vooruit maken, eene erfgift vooruit does.
PRELIBATIE, de

voorsmaak, voorproeving. Preli-

beren, voorproeven.

eeriegodin der Romeinen, welke de
bruid dengordel losmaakte, en belette, dat
het doelgetnist werd.
PRELIM [NAIR, voorloopig, inleidend. Prelintinairen, fr.. praelintinaria, lat., de ittleidingen
tot eenen te sluiten vrede, voorloopig e verhandelingen of overeenkomstpunten. PreliPREMA ,

mineren, voorbereiden.
vooraf spreken.- Praeloquium ,

PRELOQUEREN ,

lat., de voorafspraak, voorrede, inleiding,
het voorberigt.
PRELUDEREN, voorspelen, een voorspel maken •
inleiden, voorbereiden. Praeludium, lat.;
44
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prelude, fr., een voorspel (bijzonder op orgels).
PREMATURITEIT, prematurite, fr., vroegtijdig-

held • vroege rijpheid (van vruchten en van
het verstand); overijling. Prematuur, vervroegd, overijld, te vroeg rijp • ontijdig,
voor den tijd.
PREMEDITATIE, de voorafgaande overlegging,
voorbedachtelijkheid. Premediteren, te voren overleggen of bedenken, overpeinzen •;
voorbedachtelijk ondernemen •; gepremediteerd, vooraf overlegd, voorbedachtelijk.
PREMIE, praemium, lat., belooning, prijs, eereprijs •; bij kooplieden, de verzekeringsprijs,
, Welke aan den verzekeraar
dat is,
de prijs
de verzekering moet betaald worden.
voor
PREMIER, fr., de of het eerste, de of het voornaamste, voortreffelijkste. Premieres, de
eerste trekken (in het kaartspel).
PREMISSEN, premisses,fr.,praemissae, lat., voorafgaande voorstellen of stellingen eener sluitrede, waaruit het besluit, of de gevolgtrekking (de conclusie) wordt afgeleid (in de
redeneerkunde). Praemissis praemittendis,
lat., met vooruitzending van het vooruit te
zendene • praemisso titulo, lat., met vooruitgezonden titel, de behoorlijke titel worde
gezet. Premitteren, vooruit zenden, vooraan
zenden.
PREMONEREN, te voren vermanen. Premonitie,
voorvermaning.
PREMUNIEREN, wel bewaren, verzekeren, verschansen , bemuren.
PRENDRE, fr., nemen. .4 prendre, om te nemen,
veil, b. v. dat huis is a prendre, men kan het
krijgen, als men wil. Sans prendre (kaartspel), zonder te nemen.
PRENOTIE, voorbegrip, voorloopig begrip • voorkennis.
PRENUMERANDO, vooruitbetalend, met of door
vooruitbetaling. Prenumerant, een vooruitbetaler. Prenumeratie, vooruitbetaling. Prenumereren, vooruitbetalen.
PRENUNCI -AtIE, voorafzegging, voorspelling. Prenuncieren, voorafzeggen, voorspellen.
PREOCCUPATIE,praeoccupatio,lat.,voorinneming,

voorafgaande bezetting, voorkoming, vooroordeel. Preoccuperen, voorinnemen, vooraf
bezetten. Preoccupe, fr., gepreoccupeerd, te
voren bezet, vooringenomen, met een opgevat gevoelen bezet, bevooroordeeld.
PREOPINEREN, e erst stemmen, zijn gevoelen het
eerst zeggen.
PREORDINATIE, voorbeschikking. Preordineren,
voorbeschiliken.
PREPARAAT, toebereidsel •; preparaten, ter bewaring toebereide dierlijke ligchamen of ligchaamscleelen. Preparatie , toebereiding,
voorbereiding. Preparatoir, fr., Noorbereidend, bij voorraad. Prepareren, voorbereiden, toebereiden, vervaardigen, gereed
maken.

PRES.

fr. , overwigt ; overtreffing ,
overmagt, meerderheid. Preponderant, fr.,
overwegend , overtreffend , beslissend (bij
stemming). .Prepondereren, te voren wikken
en we en zwaarder we en gewigtiger zijn ;
overtreffen, hooger geacht worden, het over
witg
hebben.
PREPONEREN, preposeren, voorstellen, voorplaatsen. Prepositie, voorplaatsing ; (spraakk.)
een voorzetsel, of betrekkingswoord. Praepositus,lat., een voorgestelde, voorgeplaatste,
voorstander van een stift, roost. Preposi-tuur, de proostdij, het ambt van een' proost.
PREPOSTEREREN, het achterste voor zetten, all es
odder elkander werpen.
PRERIPIEREN, vooraf we nemen wegkapen.
PREPONDERANCE,

PREROGATIEF, prerogative,

fr.,praerogativa, lat.,

voorregt, voorrang. Prerogeren, te voren
begeeren •; den voorrang eischen •; ook voor
den tijd betalen.
PRESAGE, fr., praesagium, lat., voorteeken.
voorbeduiding, voorspelling, voorgevoel
vermoeden. Presageren, voorspellen, voorrn
veroeden.
beduiden ,
PRESBYOPIE, presbytie, de verzigtigheid, of dat
g
gtsg
eziebrek,
als iemand in de verte wet
goed, loch in de nabijheid maar slecht zien
kan.
PRESBYS, oud, verziend, wijs, eerwaardig.
PRESBYT, presbyta, gr., iemand, die beter veraf,
dan nabij ziet, een verzigtige.
PRESBYTER, een oud, eerwaardig man, oudste
kerk- ofgemeentevoorstander, priester. Presbyterianen, protestanten in En eland die de
bisschoppelijke waardigheid niet erkennen.
Presbytere, fr., presbiterium, lat., het ambt
van oudsten of kerkelijken voorstander •; kerkeraad , of vergadering der oudsten •; de
woning van eenen Presbijter, de pastorij.
PRESCIENCE, fr., prescientie, de voorwetenschap
het voorafweten.
PRESCRIBEREN, voorschrijven, gebieden ; in de
re sts el, verjaren. Geprescribeerd, verjaard.
Prescript, voorschrift. Prescriptibel , verjaarbaar, wat aan verjaring onderworpen is.
Prescribtie, voorschrift; verjaring.
PRESENCE, fr., presentie, tegenwoordigheid. Presence d'esprit, tegenwoordigheid van geest,
welberadenheid. Praesens, (spraakk.) lat., de
tegenwoordige tijd. En presence, in tegenwoordigheid, in het bijzijn. Present, tegenwoord ig; ook geschenk . Presentabel, presentable, fr., voorstelbaar, dat aangeboden kan
worden. Presentant, de toonder van een'
wissel. Presentatie, de vertooning, overgave,
overrei Ling, het voorlezen van zekere schriften voor hetgeregt ; het re t, om eene
predikantsplaats te be of
of iemand daartoe voor te dragen • het toonen van eenen
wissel. Presentement, tegenwoordig. Presenteren, voorstellen, toonen, aanbieden •; het
geweer voor zich houden. Presentgelden,
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geschenk- of vrijwillige gelden, die de rid- PRETERNISSIII, prelermission, fr., voorbijlating •
uit- of weglating. Pretermitteren, voorbijladerschap en landstenden aan den Iandsheer
ten, overstappen.
opbrengen. Presentie gelden, aanwezigheidPRETEXT, pretexte, fr., voorwendsel, uitvlugt,
of daggelden, bijzonder in stiften.
voorgeven.
PRESENTEREN, presentie, zie presence.
PRETINTAILLE, fr., een getand, bol sieraad, eene
PRESERVATIE, bewaring, behoeding. Preservatief, een behoedmiddel. Preserveren, bewasoort van boordsel aan de kleederen der
vrouwen.
ren, behoeden.
PRETIEUX, enz. zie precieux.
PRESES, lat., praeses, president, een voorstander, voorzitter. Presideren, voorzitten, de PREUVE, fr., proef, bewijs.
voorzitting hebben, voorstaan, het woord PREVALENTIE, de meerderheid, het meerderzijn.
Prevaleren, nicer zijn, of gelden, den voorvoeren. Presidiaal, voorzittelijk, dat tot de
voorzitting behoort ; presidiale to el, de tarang hebben •; in den koophandel, zich schafel, waaraan de voorzitter , scribae en de
deloos stellen, zich doen betalen.
assessor zitten. Presidium, lat., de voorzit- PREVARICATIE, pligtverzuim, ambtsongetrouwheid. Prevaricateur, een pligtvergetene,
ting, bescherming, het voorzitterschap.
trouwelooze.
PRESOMPTIE, zie presumtie.
PREVENANCE, fr.,voorkoming, wellevendheid.
PRESSANT, dri p end haastig, in grooters haast.
Pr6venant, fr., voorkomend, dienstvaardig,
Pressentiment, fr., een voorgevoel, vermoebehagelijk. Prevenieren, voorkomen •; ieden. Presseren, noodzaken, drukken, drinmand van iets verwittigen. Preventie, het
gen, haasten. Pressê, gepresseerd, die of dat
haast heeft, een uitstel kan lijden, die drinvoorkomen, de voorkoming, dienstbetooning;
opgevat gevoelen, vooroordeel, vooringenogende zaken om handen heeft. Pressie, drukmenheid, hindering
king. Pessuur, druk, bezwaar.
PREVIDEREN, vooruitzien. Previsie, prêvoyance,
PRESTABILEREN, vooraf bepalen. Prestabilismus,
fr., het vooruitzigt, vooruitzien van toekomhetgeloof, of de leer der voorafbepaling.
PRESTANT, een orgelregister. Prestanten, de
stige gebeurtenissen, en de daarop gegronde
voorzigtigheid.
grootste en schoonste tinnen orgelpijpen, die
gewoonlijk vooraan, of in het gezigt geplaatst PatvOT, certijds in Frankrijk de naam van
onderscheidene beambten, als preat d'arworden. Prestatie, het doen, afleggen (van
rnee generaal-geweldige, enz.
eenen eed), vervulling. Presteren, doen,
PRIAAP, priapus, heidensche tuingod ; ontuchbewijzen, afleggen, vervullen.
ti g voorgesteld algodsbeeld •; het mannelijk
PRESTIGIEN, prestiges, fr., toovermiddelen, verlid. Priapismus, pijnlijke verstijving van
blindingen, begoochelingen.
hetzelve. Priapolith, de lidsteen, versteening,
PRESTISSINO, (muz.) zeer vrolij,
k ten uiterste
snel, zoogaauw als mogelijk is, presto, snel,
welke met het mannelijk lid gelijkvormig is.
vrolijk.
PRUNUS, koning van Troje, onder wien de
PRESUNABEL, presumable, fr., vermoedelijk,
vermaarde verwoesting dezer stall la is had.
waarschijrilijk. Presumeren, vooronderstel- PRICASEN, in Rusin(' de tol- engeregtshoven,
waartoe de handelsaangelegenheden belen vermoeden, zich inbeelden. Presumtie,
hoorden.
het vermoeden, dv vooronderstelling, de inbeelding, bet zelfbehagen. Presumtief, pre- PRLISCOURANT, eene lijst, waarop de prijs der
gangbaarste waren is aangeteekend.
sumtivelijk, vermoedelijk. Presumtueux,
hoogmoedig, trotsch, ingebeeld, ijdel, ver- PRIMA, de eerste klasse, stem, enz. Zie prime.
Prima-, secunda-, tertia-wisselbrief, eerste,
waand, vermetel, aanmatigend.
tweede, derde wisselbrief. Prima ballerina,
PRESUPPONEREN, vooronderstellen, aannemen.
ital., eerste danseres. Prima donna, ital.,
Presuppositie, de vooronderstelling, het
eerste zangeres. Primae viae, lat., de eerste
vooronderstelde.
we en. zoo noemen de artsen de maagen
PRETENDENT, een vorderaar, eischer, aanspraakhetgedarmte, dewiji in beide de afvoering
maker, bijzonder een aanspraakmaker op de
der stof begint. Primair, eerste, lager, bij
k een kroonvorderaar,
kroon van een rij,
voorbeeld, primair (lager) onderwijs, school.
welken naam inzonderheid Jacobus III,
zoon
Primarius, de eerste, opperste. Primas,
van den, 1689, uit En eland verdreven
eerste of opperste aartsbisschop. Prime, de
koning Jacobus II, voerde. Pretenderen,
eischen, vorderen, verlangen, aanspraak
eerst ester'', viool; (schermk.), de eerste houmaken, voorgeven, staande houden. Pretending na het trekker, van den de en •; ook de
sie, eisch, vordering, verlangen •; aanspraak,
eerstegedrukte zijde van een drukblad.
Primus, de eersteprijsbehaler op eene
aanmatiging. P retentieux, vol aanspraken,
school.
of aanmatigingen, aanmatigend.
PRINAAT, de waardigheid van een rimss.
PRETERITIE, overgang, overstapping, het niet
vermelden.Praeteritum, lat., prèterit, fr., het PRINGETALLEN, rekenk., eerste of ondeelbare
getallen, b. v. 2, 3, 6, 7, 11 enz.
verledene,de verleden tijd (der werkwoorden).
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lat., de eerste domheer.
de eerste dag van eene fransche decade.
PRIMIGENIA, een bijnaam, welke aan verscheidenegoden, als scheppers der dingen, gegeven werd. Ook Fortuna had onder dezen
naam eenen tempel te Rome.
PRIMITIEF, oorspronkelijk, eerst, aanvankelijk.
Primitiva ecclesia, de eerste kerk, de christelijke kerk in de drie eerste eeuwen na
Christus • verbs primitiva, stamwoorden,
grondwoorden.
PRIMITIEN, printitiae lat., prbnices, fr., de
eerstelingen der vruchten, Welke de Ouden
aan verscheidenegoden, bijzonder aan
Apollo. offerden.
humo, lat., vooreerst, ten eerste. Primogeniture, de cerst geboorte. Zie 'us primogeniturae. Primogenitus, de eerstgeborene. Primula veris,
de eerstelingen der lente, zekere
bloem. Primunt mobile, de eerste beweeggrond, de hoofddrijfveer ;•de eerste beweg
in g. Volgens het stelsel van Aristoteles, was
de wereld uit negen holle kogels zamengeMeld, waarvan er zeven voor de zeven planeten, de achtste voor de vaste sterren bepaald,
maar de negende zonder sterren was. Thans
is de ongegrondheid van dit stelsel bewezen;
maar men heeft dit woord behouden, om de
schijnbare beweging des hemels in 24 uren,
aan te du;den.
PRIMORDIAL, eerst, oorspronkelijk, b. V. printordiale kracht, oorspronkelijke of grondkracht.
PRINCIPAAL, het voornaamste, hoofdzakelijkste;
de hoofdzaak, het hoofdwerk, hoofdpunt •; de
heer,
meester , last ever (aan een' makelaar
enz.). Principale, het voorste en voornaamste
pijpwerk aan orgels. Principaliteit, de beerschappij , oppermagt , voortreffelijkheid.
Principaliter, lat., hoofdzakelijk. Principe,
fr., principium, lat., de grond of bron, aanyang, grondoorzaak, het grondbeginsel,
beginsel. Principia, de beginselen •; grondleer, grondbeginselen, gronden, grondstellinger).
PRINCIPIAA.T, datgene, wat van iets antlers,
principe, voortkomt, b. v. de werking van
de oorzaak.
PRIOR, lat., prieur, fr., de eerste, de prioor,
voorstander van een klooster of stift, de
naaste aan den abt. Denzelfden rang heeft,
in de nonnenkloosters, de priores, of priorin,
fr., prieure. Priora, vroegere dingen, gebeurtenissen, voorgaande. Prioraat, het
prioorschap, de voorstanderswaardigheid,
de zetel en hetgebied van eenen prior, of
eenepriores. A priori, zie bij A. Prioriteit,
de eerstheid, de voorrang, voorkeur.
PRISATIE, waardering, schatting. Priseren,
waarderen, op prijsstellen.
PRISCIANUS, een beroemd spraakkunstenaar, in
het laatste der Ve en het begin der Ede eeuw.
PRISE, fr., greep, vingergreep • zooveel snuif,
PRIMICERIUS,

PRIMIDI,

PRO.

als men met den duim en voorsten vinger
semen kan: eene prise • wijders, vangst • een
genomen en opgebragt schip, of de daarop
gevondene waren, zie prt:js. En prise, in
g
evaar van weggenomen te worden. Hors de
prise, buiten gevaar.
PRISMA, (meetk.) eene kantzuil • (gezigtk.) een
driezijdig geslepen glas (voor de straalbreking). Prismatisch, kantzuilig; prismatische
kleuren, road- of regenboogskleuren.
PRISON, fr., gevangenis, hechtenis. Prisonnier,
een gevangene.
PRISTINUS, lat., vorig. In pristinum statuni
redigeren, in vorigen sta g terug bred en.
PRITANEE, fr., pritaneum, lat., het raadhuis,
in hetoude these •; ook de geregtszaal,
plaats, alwaar zij, die zich voor het algemeene welzijn aan den staat verdienstelijk
gemaakt hebben, hun onderhoud bekomen.
PRus, het eerste of voorgaande, in tegenstelling van posterius, het laatste of volgende.
PRIVAAT, huisselijk, geheim, bijzonder, ingetogen •; ambteloos. Als zelfstandig naamwoord
woult het ook voor hetgeheim gemak genomen • privaat-audientie, bijzondere gehoorgeving , geheim gesprek •; privaat-biecht ,
oorbiecht • privaat-collegie, eene voorlezing
niet voor ieder, of in het openbaar, maar
slechts voor eenigen; privaat-zaak, de eigene,
huisselijke aangelegenheid. Privatim, lat.,
bijzonder, geheim, voor zich alleen. Pr'
tissinte, in het grootste geheim, geheel alleen.
Privatie, berooving, versteking, intrekking,
ontblooting, gebrek, afwezigheid. Privatief,
uitsluitend: privative jagt, eigene, afzonderlijke jagt • ook gebrek, afwezigheid, of

het tegendeel eerier eigenschap aanduidende.
Prirautê, fr., de vertrouwelijkheid, de vertrouwelijke orngang met iemand, bijzonder
met het anderegeslacht. P rivê, gepriveerd,
beroofd, geheim; conseiller prive, geheimraad. Priveren, berooven, uitsluiten.
PRIVADO, de eerste minister in Spanje.
PRIVATISEREN, ambteloos leven, zonder ambt
zijn.
PRIVILEGEREN, bevoorregten, met een voorregt
beschenken. Previlegie, previlegiunt, la t.,
een voorregt, vorstelijke vrijheidsbrief.
PRIX, fr., deprijs, waarde eerier zaak. A non
prix,
onder den prijs,
met schade. Hors de
prix , boven den prijs , duur, zeer duur.
A toutprix, tot elken prijs. Prix pour prix,

evenredig.
lat., voor. Pro en contra voor en tegen.
Pro aris et focis, voor haardsteden en altaren,
dat is, voorgodsdienst en vaderland •; voor
zijn eigendom. Pro cent, ten honderd, of van
het honderd(bij interesten). Pro rato, naar
evenredigheid. Pro re nata, naar dat de
zaakgeschapen staat, naar bevind van zaken.
Pro futuro, voor het vervolg. Pro primo,
secundo, etc. vooreerst , ten tweede. Pro
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libitu, naar welgevallen. Pro memoria, tot
aaridenken. Pro patria, voor het vaderland.
Pro saldo, tot sluiting (der rekening).

bij de Grieken omtrent hetzelfde als
bij ors Ritornel.
PROBABEL, probable, fr., waarschijnlijk, bewijsbaar. Probabiliorist, die het met de waarschijnlijklieid houdt. Probabilismus , leer
der Jezuiten, volgens welke ieder het on erijmdste gevoelen voor waar kan aannemen,
wanneer het hem slechts waarschijolijk voorkomt; leer van de waarschijnlijkste gevoelens.
Probabiliteit, waarschijnlijkheid.
PROBATUM, lat., probaat, bewezen, echt, beproefd, getoetst. Probatie, beproeving, toetsing, bewijs. Probatorium, een bewijsschrift.
Proberen, beproeven, toetsen, navorschen,
onderzoeken, bewijzen.
PROBITEIT, braafheid, regtschapenheid, regtgeaardheid.
PROBLEMA, opgave , vraagstuk •; twijfelachtige
vraag, welke nog te onderzoeken is. Problematisch , onzeker , twijfelachtig , duister
moeijelijk.
PROCATALEPSIS, redekunstige fignur, waarbij
men datgene, wat iemand verweten kan
worden, tot verontschuldiging bibrengt.
PRO CATHEDRA, lat., op den leersioel (lets voordragen), op den kansel, van den predikstoel.
PRoctot, fr., hetgedrag, de handelwijs. Procederen, handelen, te werkgaan, een regtsgeding voereir. Procedure , fr., de re sts leging. Proces, (in de scheik.) de handelwijs ;
(regtsgel.) regtsgeding , regtszaak. Procesverbaal,proces-verbal,fr., een van ambtswege
geschreven verhaal van de toedragt eerier
gebeurtenis. Processie, een kerkelijke omgang, een plegtige optogt. Processualisch,
regtsgedingelijk, wat een regtsgeding betreft.
PROCERES, de voornaamsten van eene stall of
van een land.
PROCHRONISMUS, eene latertijdstelling, watineer
men in de tijdrekening eene gebeurtenis later
opgeeft, dan zij werkelijk heeft plaats gehad •;
het tegendeel van parachronismus.
PROCIDENTIE, het vooruitsteken, uitwijken van
een ligchaamsdeel, b. v. de lijfmoeder.
PROCINCTU,(IN) gereed, op stel en sprong, in
procinctu mortis, bereid om te sterven.
PROCLAMA, lat., uitroep, openlijke, bijzonder
kerkelijke , bekendmaking. Proclamatie ,
oproeping, uitroeping, openbare plegtige
afkondiging , b. v. van twee verloofden.
Proclamator, lat., een openbare uitroeper.
Proclanzeren, uitroepen, oproepen •; verkondigen, openlijk bekend maker].
PROCONSUL, een stedehouder in den oudromeinschen staat, wiens waardigheid proconsulaat
g
enaamd werd.
PRocRAsTINATIE,verschuiving,vertraging,uitstel.
Procrastinator, lat., een uitsteller; verschuiver, vertrager, draler. Procrastineren, tot

PROASMA,
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eenen anderen dag verschuiven, uitstellen,
en dralen.
vertrag,
PROCREATIE, procreatio, lat., teling, voortteling.
Procree'ren; voorttelen.
PROCRUSTES, de verminker, een fabelachtige
wreedaard in Attika, die zijne gasters in eene
korte of lane sla g lasts paste, naar dat zij
lang of kort areri, en alzoo gelegenheid had,
om ze, te kort voor de lane sla g lasts
zijride, uit te rekken, en te tang zijtide4in te
korten • zoodat hi' hen altijd deed. sterven.
Theseus handelde eindelijk met hem, zoo als
hi' met anderen gedaan had.
PROCUL A JOVE, PROCUL A FULMINE, hoe verdeT
van Jupiter, hoe verder van zijnen bliksem,
ver van het vuur, ver van den brand, of: de
la se stand is minder gevaarlijk clan de hooge.
PROCURATIE, de bezorging, bestirring van eerie
zaak; ook de schriftelijke volmagt, welke men
iemandgeeft, om, in zijnen naam, zekere
zaken te verrigten •; per procurationem,
of door volniagt. Procurator, zaaakverzorger,
gevolmagtigde; procureur. Procureren, ver
schaffen, tot het bezit van eene zaak helper).
PRODIGA AL
verkwistend. Prodigaliteit , verkwisting. Prodz:geren, verkwisten, doorbren gen • toebrengen , verschaffen, overladen.
Prodiguc, verkwister. L'enfant prodigue, de
verloren zoon.
PRODIGE, fr., prodigium, lat., een wonder, wonderteeken. Prodigieux, wonderbaar, bovennatuurlijk • verschrikkelijk.
PRO DOTTO, ital., (kooph.) zuiver bedrag, of
Winst.

lat., een voorlooper; voorloopige
verhandeling.
PRODUCE1NT, (in re ten hij, die het bewijs, de
getuigen enz. aanvoert. Reproducent, hij,
tegen ien het bewijs gevoerd wordt. Produ-

PRODROMUS,

ceren, voorleggen, toonen, te voorschijn
brengen, bibrengen. Product, voortbreng-

sel • (rekenk.) beloop, uitkomst, getal, dal
men verkrijgt door twee getallen met elkander te vermenigvuldigen. Productie, de voortbrenging, het bijbrengen, te voorschijn brengen. Productier, voortbrengend, scheppend,
vruchtbaar. Productiviteit, de voortbrengingskracht, scheppingskracht, vruchtbaarheid.
PROEDROS, magistraatspersoon te Athene, waarvan er 9 waren, en die in de volksvergaderingen de te behandelen zaken het yolk vooreen
gezet patriarch,
legden.
Ook een a die
f
bisdom bekomen heeft, of als vergeten burger
leeft.
PROEGUMEEN,

wat voorgaat.

vooruitstekend. Proeminentie ,
proentinence, fr., de vooruitsteking • het vooruitstekende ding zeif.

PROEMINENT,

onheilig, ongewijd, ontheiligend, ontwijdend, wereldsch, goddeloos, roekeloos,

PROFAAN,

met dengodsdienst spottend. Profanatie, ont-
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heiligingontwijding. Profane geschiedenis, de
ongewijde, wereldlijke, of burgerlijke geschiedenis. Profaneren, ontheiligen, ontwijden •;
met den godsdienst spotten. Profaniteit, onheiligheid,wereldgezindheid, goddeloosheid.
PROFEREREN, spreken, woorden voortbrengen •;
ook te voorschijn brengen.
Pawls fr., ordesgelofte. Professie, bekentenis,
ordesgelofte •; kunst, handwerk, beroep, ambacht. Professioneel, beroep of handwerkmatig.Professionist, een handwerker. Ex professo, lat., met vlijt, wel overdacht, opzettelijk. Professor, openbaar leeraar, hoogleeraar
op hoogescholen. Professoraat, het hoogleeraarsambt.
PROFETEREN, voorzeggen. Profeet, voorzegger,
godstolk. Profetes, voorzegster. Profetie,
voorzegging.
PROFICIAT, lat., wel bekome het u! God zeene u !
g
rot
, fr., de winst
het nut
, ,voordeel.
PROFIJT, p
Profitabel, profitable, fr., voordeelig, wingevend. Pro 'term winners, voordeel of nut
trekken of hebben • nuttig, winstgevend zijn.
PROFIL, fr., zijdebeeld, het gelaat op zijde; in
doorsnede, wanneer eengebouw als door esneden aan het oog voorgesteld wordt.
PROFION
de-aartspriester te Alien.
,
PROFLIGATIE, nederwerping. Profligeren, neder
slaan, nederwerpen.
PROFLUCTIE, voortvloeijng. Proflueren, voortvloeijen, ontspringen, voortgaan (van eene
zaak, die haren oorsprong uit eerie andere
heeft).
PROFLUVIUN, elke tegennatuurlijke uilgieting,
zoowel door natuurlijke uitgangen van het
menschelijk ligchaam , als door gewonde
vaten.
PRO FORMA, lat., in schijn, voor het oog.
PROFUND, profundus, lat., profond, fr., die p
grondig (b. v. kennis). Profundimetrie, de
diepterneting. Profunditeit, die to grondigheld.
PROFUSIE, verkwisting • ook overvloed.
PROGNOSE, prognosis, gr., en lat., voorkennis,
vooraanduiding, vooraanwijzing, b. v. van
den uitslag eener ziekte.Prognosticatie, voorbeduiding , voorspelling. Prognosticeren,
prognostiqueren, prognostiquer, fr., voorzeggen, voorspellen. Prognosticum, lat., een
voorteeken, eerie voorbeduiding. Pro nostisch, voorbeduidend, voorspellend, voorzegg end.
PRO GRADU, lat., voor eene akademische -waardigheid (orn doctor te worden).
PROGRAMMA, gedrukt berigt •; aangeplakte aankondiging • uitnoodigingsgeschrift tot eene
plegtigheid.
PROGREDEREN, progredMren, voortgaan, voortschrijden , vorderen , vorderingen maken.
Progressen, vorderingen. Progressie voortschrijding, opklimming ; (stelk.) reeks, b. v.

PROM.

reken- en meetkundige reeks, reeks van getallen, die gelijkelijk opklimmen. of afdalen.
Progressief , opklimmend, toenemend.
PROH DOLOR ! o smart ! 0 wee ! proh scelus, 0

schande !
PROHIBEREN,

verhinderen, beletten, verbieflen.

Prohibitie, verbod • verhindering, beletsel.
Prohibitief, verbiedend, verhinderend, belet-

tend.
PRO HOSPITE, HISgaSt.

projet, fr., voornemen, onderneming,
ontwerp : plan, aanslag, ter uitvoering van
eene zaak • projectenmaker, plannenmaker,
in eenen slechten zin. Projecteren, ontwer-

PROJECT,

pen, afbeelden, plannen en voorslagen maken;
door een teekening voorstellen. Projectie,
de worp, het werpen, voortwerpen ; (scheik.
het allengs inwerpen van een ding in de
smeltkroes, bij schilders, de voorstelling van
de schijnbare Jigging van zekere ligchamen
of figuren, zoo als men die in de natuur,
uit een zekerpunt, zien zoude.
PROLAPSUS, voorval ; uittreding, uitzakking, uitzetting , wanneer zekere inwendige deelen
ultwendig te voorschijn kumen, zonder, even
als bij eerie breuk, met de huid bedekt te zijn,
b. v. de endeldarm, lijfmoeder, enz.
PROLATIE, (muz.) het rekken, slepen, het aanhouden op eene lettergreep, in den zang.
PROLEGOMENA, de inleiding, voorherinnering,
voorloopige verklaring.
PROLEPSIS, gr., zie anticipatio •; (redek.)de voorwegneming , voorkomende beantwoording
van eerie tegenwerping,
die men doen konde.
Proleptisch, voorkomend, voorbeantwoordend.

bij de oude Romeinen,
zoodanige burgers, die, we ens hunne armoede, den staat met niets, dan men hunne,
kinderen konden dienen.
PRO LICENTIA, lat., zie licentia.
PROLIFEREREN, vruchtbaar maken, verwekken,
vermenigvuldigen, vermeerderen.Pro/ifique,
fr., vruchtbaarmakend, kinderverwekkend.
PROLIXE, fr., al te uitvoerig, wijdloopig. Prolixiteit, wijdloopigheid, al te groote uitvoerigheid.
PROLETARIEN, proletarii,

PROLOCUTORIUM,

eene openbare spreekplaats.

fr., prologus, lat., voorrede, redevoering ter opening van eene vergadering,
of bij de eerste vertooning van een tooneel-

PROLOGUE,

stuk.
PROLONGATIE,

verlenging, vertraging, uitstel.

Prolongeren, verlengen, uitstellen, vertra-

gen.
PRO LUBITU, lat.,

naar believen, naar goedvinden.
voorspel, voordoen, de vooroefefling • een aankondigings of uitnoodigings
geschrift.

PROLUSIE, het

PROMAGISTER, een

staatsbediende der oude Romeinsche keizers, die de keizerlijke rescripten dateerde en verzond.

PRON.
PRO MEMORIA, lat.,
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lets ter gedachtenis, ter herinnering • inlevering, voorstelling, voordragt,
berigt.
PROMENADE, fr., eene wandeling • wandelplaats.
Promeneur, een wandelaar; rondzwerver.
Promeneren, wandelen.
PROMESSE, fr., promissio, lat., belofte, toezegging, ter betaling eerier schuld. Promitteren, prontettre, fr., beloven, toezeggen.
(fabelk.) roofde het vuur van den
PROMLTHEUS,
hemel, en werd daarvoor aan den Kaukasus
vastgeklonken, alwaar hem een arend dagelijks de altijd weder aangroeijende lever
wegvrat.
PROMINENCE, prominent, zie proeminence.
PROMISCUE, gemengd, vermengd, door elkander,
zonder onderscheid.
PROMITOR, een god der Romeinen, die over de
uiigaven gesteld was.
PROMOTIE, bevordering, standsverheffing, verkrijging van eene akademische waardigheid.
Promotor, lat., de bevorderaar, uitdeeler
van waardigheden. Promotus, lat., een
bevorderde, die met eerie waardigheid begiftigd is. Promoveren, bevorderen, verheffen,
verhoogen, eene akademische waardigheid
verkrijgen of uitdeelen.
PROMPT, fr., pronit, bereid, gereecl, haastig,
gezwind, snel, stipt • promte betaling, gereede, spoedige of stipte betaling. Prom titude, fr., gereedheid, stiptheid, spoed,
ptuarium, lat., eene voorsnelheid. Prom
raadkamer, magazijn, alwaar alles gereed of
voorhanden is; een handboek, woordenboek • een kort begrip of uittrcksel van
eene wetenschap. In prontptu, lat., gereed,
bij de hand, zigtbaar.
PROMPTUARIUM, eigenlijk eene plaats, waar men
lets in voorraad heeft, eene voorraadplaats ;
oneigenlijk cell hulpboek, waarin men terstored de benoodigde uitkomst vinden kan.
PROMULGATIE, openbare en le ti bekendmaking, kennisgeving, afkondiging, verbreiding, (van wetten enz.). Promulgeren,
bekend maker!, verbreiden, verkondigen,
afkondigen.
PRONAUS, bij de Grieken voorhof des tempels.
In eene kerk datgedeelte, alwaar de toehoorders stoliden en hetwelk ook Narthex
heette. Ook het binnenvertrek eons kloosters
alwaar de monniken bij het koorzingen
staan.
prijzen, uitbazuinen •; zwetsen.
PRONEREN,
Proneur, een bovenmatige lofredenaar, lastie
zwetser.
g
PRONIKGETAL, het aggregaat van een vierkant
getal en deszelfs wortel, b. v. van den wortel 4 is de tweede mat '16; gevolgelijk de
pronik 20.
(spraakk.) een voornaamwoord
,
PRONOMEN, lat. ,
dienende, om de lastige herhaling der zelfstandige naamwoorden te vermijden.

PRONONCEREN,

PROP.
pronunceren, prononcieren,

spreken. Prononciatie of pronunciatie, uitspreking, uitspraak, spreekwijs.
PRONUBA, een bijnaam van Juno, als de huweliken voorstaande. Ook bij de Romeinen
eerbare matronen, die huwelijken maakten,
en slechts eenen mangehad mogten hebben.
PRoOnnum, het voorgezang, voorspel, voorberigt, de inleiding.
PROOST, een voorgestelde, kerk- of stiff
slander, oppergeestelijke. Proostdij, het
ambt en de wooing van eenen proost.
PROPADEUTICA, vooroefening. Propaedeutisch,
vooroefenend.
PROPAEDEUTICA, de vooroefening, voorkennis •
voorschool. Propaedeutisch, vooroefend,
vooronderrigtend.
PROPAGANDA, lat., eene kerkelijke voortplantin s- verbreidings- of bekeeringsinrigting,
in Rome : depropaganda fide. Gedurende de
omwenteling in Frankrijk werd een genootschap, hetwelk de volksregering algemeen
wenschte to maken, lapropaganda, en deszelfs leden propagandisten, genoemd. Propagatie, voortplanting, uit- of verbreiding.
Propageren, voortplanten, uitbreiden, zich
verspreiden, (van het licht en den klank.)
PROPATHIE, het voorgevoel, vermoeden van
eene ziekte.
PRO PATRIA, lat., voor het vaderland.
PROPENSIE, neiging, toeneiging, zucht, belling.
PROPER, r0 re fr., klein, dun, net, zi p ell'
eigen. Properheid, propretO, fr., netheid,
zindelijkheid.
PROPHYLACTICA, lat., prophylaxis, gr., verhoeding, voorkoming ; (geneesk.) leer, Welke
over het behoud van de gezondheid handelt. Prophylactisch, verhoedend, voorkomend • zoo veel als preserratier.
PROPINATIO, lat., het toedrinken • eene smulpartij.
PROPINQUITEIT, nabijheid.
PROPLASTIEK, de kunst om voorbeelden uit klei
te vervaardigen, ten einde er van hout, sleep
of metaal naar te rnaken.
PROPOLIST, een voorkooper. Propolium, het
voorkoopregt, de voorkoop, voorkooping.
PROPONENT, lat., een voordrager, voorsteller ;•
alspredikant voorgeStelde. Proponeren,
voorstellen, voordragen, voorslaan.
PROPORTIE, proportio, lat., evenredigheid, overeenstemming , evenmatigheid ; (wisk.) de
evenredigheid, gelijkheid van twee verhoudin en • zij is driederlei : rekenkunstig,
meetkunstig
harmonisch. in proportie,
en proportion, fr., in evenredigheid, in verhouding, naar mate. Pr o rte proportionneel, evenredig, gelijkmatig ; proportionaal-cirkel, verhoudingscirkel, eon werktuig, door middel van hetwelk onderscheidone opgaven in de meetkunst gemakkelijk
kunnen opgelost worden. Proportioneren,
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proportionner, fr., evenredig maken, in ver-

houding brengen, de verhouding in acht
nemen, naar zekere verhouding of maatstaf
inrigten, afmeten.
PRopoosT, propos, fr., voornemen, uiting, voorslag of voordragt, aanbieding. A propos,
zie apropos. Mal a propos", zie op mal. Proposabel, proposable , fr., voordraagbaar,
voorstelbaar, voorlegbaar. Propositie, propositio, lat., voorslag, aanbod, stelling, voorstel. Propositio major, het meerder voorstel,
debovenvoorstelling. Propositio minor, het
minder voorstel, de ondervoorstelling (in
eene sluitrede.)
PROPOSTA, wanneer 2 koren hun gezang afwissedat koor, hetwelk het eerst zingt. Bij
kooplieden, het aanbod.
PRO PRAESENTI, voor het tegenwoordige, voor
nu, of thans.
PROPRAETOR, bij de Romeinen, de plaatsvervanger van eenen praetor. Ook een afgetreden
consul, die als landvoogd in eerie provincie
kwam. Eindelijk een krijgsbevelhebber, die
omtrent met een luitenant-generaal bij ons
overeenkwam.
PROPRIA AUCTORITATE, uit eigene mat of gezag.
Proprie, lat., eigenlijk, bekwaam, geschikt.
prietair, prop rietaris, proprietarius, lat.,
Pro
een eigenaar, bezitter, gezetene, landbezitter,
grondeigenaar. Proprieteit, het eigendom.
PRO PRIMO, lat., voor het eerst.
PROPRIO MARIE, door eigene kracht, zelf, zonder vreemde hulp. Proprio modo, eigerimagti .Het
Het gaat mij in proprio aan, het betreft
mijn el en welzijn.
PROPMUM, eigenaardige eigenschap, welke eene
zaak uitsluitend en ten alien tide toekomt.
PR T ER lat., otn, van wee. Post hoc, ergo
propter hoc, daarna, en derhalve daarorn.
PROPUGNATIE, voorvechting, bescherming. Propugneren, voorvechten • strijden voor jets,
verdedigen.
PRopuLskru, propulsatio, lat., propulsie, uitstooting, afhouding, voortdrijving. Propulseren, terug drijven, afhouden, uitstooten.
PRoPYLEum,voorhof, of voorplaats, prachtingang.
Bij de Grieken was het eene rnet zuilen voorziene vierkanteplaats voor de tempels
alwaar in de open lucht, het brandaltaar
stond.
PRO RATA, zie pro. Pro rato et grab° , voor geldig
n omen houden. Pro re
(krachtig) en aange
et liquidis ,
•
n ata, zie pro. Pro recognitis
(regtsg.) voor erkend en bewezen verklaren,
(van eischen).
PRORECTOR, eerie akademische waardigheid, de
laatsbekleedende voorstander aan eerie
A
hooge- of latijnsche school. Prorectoraat, het
ambt of de waardigheid van eenen prorector.
PROROGATIE, verschuiving, uitstelling (van eenen
termijn, een parlement enz.). Prorogeren,
uitstellen, verschuiven.

PROS.

PROSA, lat.,

prose, fr., ongebonden rede, onrijm.
In de Katholijke kerk, het evangelie. Prosaisch, ongebonden, rijmloos. Prosaist, een
prosaschrijver.
PROSCENIUM, het voorste deer van een schouwtooneel.
PROSCINDEREN, afsnijden.
PROSCRIBEREN, veilen, aanslaan •; ook vogelvrij
verklaren, uit het land verbannen. Proscrip.
tie, de vogelvrijverklaring, verbanning, ballingschap. Proscrit, fr., een vogelvrijverklaarde, verbannene, balling.
PROSECTOR, lat., een voorsnijder, voor• of opperontleder (in openbare ontleedzalen).
PRO SEGUNDO, voor het tweede, ten tweede.
PROSECUT1E, prosecutio, lat., de voortzetting ;•
doorzetting, vervolging, achtervolging. Prosequeren, voortzetten ; doorzetten, vervolgen,
achtervolgen.
PROSELIET, een nieuwbekeerde, bekeerling, die
van geloof verandert. Proselietenmalcerij,
proselitisnius, geloofswerverij, bekeeringszucht, neiging, begeerte, zucht, orn nieu.we
aanhangers van zijnen godsdienst to maken.
PROSEQUEREN, zie onder prosecutie.
PROSERPINA, (fabelk.) de helgodin ; gemalin van
Pluto • fig. eerie booze vrouw.
Nom, lat., wet bekome het u ! gezondheid !
PROSODIE, de toonmeting, leer van de lettergreepmaat, leer van de lento en kortheid
der lettergrepen. Prosodisch, volgens de
lettergreepmaat, versmatig.
PROSONOMASIE, gelijkheid in de woorden.
PROSOPOLEPSIE, partijdigheid, aanzien van personen • wanneer alleen geringe en arme misdacligers gestraft , en andere verschoond
worden.
PROSOPOMANT, eengezigts- of gelaatswaarzegger.
Prosopomantie, gezigts- of gelaatswaarzeggerij • voorspelling van remands toekomstige
lotgevallen, uit de trekken van zijn gelaat.
PROSOPON, het aanzien, degestalte van een'
mensch.
PROSOPOPE1A, depersoonsverdichting, persoonsverbeelding, persoonsvonrstelling • wanneer
men levenlooze din en als sprekend handelend aanvoert, b. v. het aardrijk dorst
naar re en. Ziepersonifieren.
PROSPECT, prospectus, !at., het aanzien, uitzigt;
de bouwkunstige vaorstelling • een doorzigtkundig tafereel, waarop bergen, gebouwen,
geheele landschappen en gezigten zoo voorgesteld en gegrdend zijn, dat zij het oog
misleiden en voor hetzelve een vergezigt
opleveren, het plan of ontwerp tot een werk,
datgedrukt of vervaardigd zal worden.
PROSPEREREN, gedijen, gelukken, in gelukkige
omstandigheden korner], of zijn. P rosperitelt, de welstand, welvaart, gelukkige toe-

stand, het welzijn, geluk, gedijen.
vooruitzien, vooruit zorgen •;
voorzien, verzorgen.

PROSPICIEREN,

PROT.

PROV.

ken of inschrijven. Protocollist, ho d y e die
de neerwerping, neerbuiging, neerknieling, kniebuiging, voetval.
rot col
maakt, een protocol houdt, enz.
Prosterneren, zich nederwerpen, een' voet- PROTOGRAPHIE, de voorteekening, het eerste
val doen.
ontwerp eener teekening, het eerste schrift
PROSTHESIS, of prothesis, gr., de vooraanplaatof voorschrift. Protopathie, de voorliefde
sing (van eene letter of lettergreep, bij zekere
voor jets, dat men hover al het andere stelt.
woorden).
Protopatisch, voornamelijk, hoofdzakelijk,
PROSTITUEE, fr., eene gemeene hoer. Prostituevoor al het andere gaande. Protoplasma,
ren, beschimpen, onteeren, schandvlekken,
het oorspronkelijke beeld of voorbeeld. Prozich belagchelijk of verachtelijk maken.
toplasten , de eerstgevormde menschen,
Prostitutie, prostitutio, beschimping, onteeoorspronkelijke menschen. Protopope, een
ring, schandvlekking.
opperpriester in Itusland. Prototype, protoPROSTRATEN, in de oude kerk, boetenden, die
typus, het eerste voorbeeld, eerste oorspronaan den ingang der kerk op de knieen vielen
kelijk voorbeeld, to II
of zich met hetgansche ligchaam bogen.
PROTRACTIE, vertraging, verlenging, uitstel.
PRO STUDIO ET LABORE D lat., voorgenomene
Protraheren, in de lengte trekken, verlenmoeite enarbeid.
gen, vertragen, uitstellen, verschuiven.
PROSTYLOS, gr., eene zuilenpoort, een met zuilen PRO TRIBUNAL', voor het geregtshof.
versierdeingang (in de bouwkunst der ouden). PROVENIEREN, voortkomen, aan het licht komen;
PROSYLLOGISMUS, eenesluitrede, die, tot bewijs
ergens van daan komen, ontstaan;• voordeel
eener stelling, in eene andere gemaakt
aanbrengen. Provenu, fr., de winst, het
worth.
bedrag, beloop, voordeel.
PROTAGONIST, overwinnaar, zegepraler, hij, die PROVERBIA, lat., spreekwoorden, denk- of zedein den stride
de overhand behoudt.
spreuken, (bijzonder van Salomo). ProverPROTASIS, lat., protase, fr., (redek.) het eerste
bialisch, proverbialiter, lat., spreekwoordedeel van eenen zin. Protasis, heel ook dat
lijk • denkspreukig.
gedeelte van een tooneeldicht, of tooneel- PRoviAND, mondvoorraad , levensmiddelen
stuk, hetwelk den inhoud opgeeft. Protateerkost. Provianderen, zie approvianderen.
tisch, tot de inleiding behoorende.
PROVIDENCE, fr., providentia, lat., providentie,
PROTECTIE, protectio, lat., protection, fr., bede voorzienigheid : die eigenschap van God,
scherming, verdediging, hoede. Protecteur,
door welke hi' alle mogenlijke dingen voorfr., protector, lat., een beschermer, verdediziet, bewaart en onderhoudt. Provideren,
ger, behoeder, beschermheer. Protectorium,
voorzien, verzorgen.
lat., hetbeschermambt •; een schutsbrief. PROVINCIAAL, gewestelijk, dat tot een landschap
Protege, fr., een beschermeling, begunstigof provincie behoort. P rovincialismus, een
de,gunsteling. Protegeren, beschermen,
gewestelijk taaleigen, een woord hetwelk
begunstigen, in bescherming netnen. Geproslechts in zeker landschap gebezigd wordt.
tegeerd, beschermd.
Provincie, provincia, lat., province, fr., een
PRO TEMPORE, lat., naar tijdsgelegenheid, voor nu.
landschap, gewest.
PROTENSIEF, volgens den duur, duurzaarn •; ex- PRovistE, voorraad, voorhanden zijnde hoeveeltensier, volgens de uitgestrektheid; intensief,
held; de bezorging •; het toekomende voorvolgens den graad.
deel, de winst •; ook aftrekking van eene so
PRO TERTIO, voor het derde,
voorgedane moeite. Provisionaliter. Provisioneet, bij voorraad, uit voorzorg, voor het
PROTEST, protestum, lat., protet, fr., protesta,
toekomende , voorloopig, ondertusschen
ital., tegenspraak, regtvoorbehouding, weivoorzienswijze. Provisor, opziener, meestergering, verwerping (van eenen wissel); de
knecht •; zaakbezorger of waarnemer (in
daaromtrentwettig opgemaakte acte. Protestant, naam der hervormden. Protestatie,
eene apotheek.) Provisor imperil, rijksbestuurder.
de tegenspraak, tegenverklaring, betuiging,
terugwijzing of afwijking. Protesteren, te- PROVOCANT, uitdager, uiteiseher, klager. Provocatus, lat., de uitgedaagde, uitgeeischte,
genspreken, zich teen jets verzetten •; eenen
beklaagde. Provocatie, uitdaging, beroeping
tvisselprotesteren, is, denzelven, wegens
niet betaling, wettig afwijzen.
(bijzonder op een hooger geregtshof). Provoceren, uitdagen, ergens toe opwekken •; zich
PROTEUS
fabelk.) zeegod, welke alle gedaanten
op lets beroepen (bijzonder van een lager op
lion aannemen ; een onbestendig, veranderlijk mensch.
een hooger geregishof).
PROVOOST,(van het fr. re of en dit van het lat.
PROTHESIS, zie prosthesis.
praepositus); eigenlijk iemand, die over refs
PROTOCOL, een aanteeken- of handelingsboek ,
gesteld is, wijders diegene, welke de overwaaringeregtelijke handelingen worden
streders, under de krijgslieden en schutters,
opgeteekend. Protocolleren, van ambtswege
gevangen neemt, ook kapitein geweldiger
ofgeregtelijk neer schrijven •; een zakelijk
genoemd. En van her words die gevangenis
berigt maker' of geven, in het protocol opteePROSTERNATIE, prostratie,
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PSEU.
zelve, de provoost, of het strafverblijf der
soldaten • genoemd.
PROXLNEN, bij de Grieken zekere ambtenaars,
die doorreizende vreemdelingen van aanzien
verwelkomden en verzorgden. Ook burgers
van eenen staat, die met een anderen in
• briefwisseling stonden en daardoor beschermers van denzelven werden.
PROXENEET, makelaar, onderhandelaar.
PROXIMITEIT, nabijheid, buurt, nabuurschap •
naaste bloedverwantschap. Proximo, of
proxima, lat., de naastvolgende (tijd, dag,
maand enz.)
PRUDE, fr., eene stuursche schijnvrome.Pruderie, stuurschheid, schijneerbaarheid, gemaaktheid.
PRUDENCE, fr., prudentie, voorzigtigheid, beleid. Prudenter, voorzigtig.
PRURITUS, het hevige jeuken in de huid •; oneigenlijk de al to groote neiging tot iets. Pruritus novaturiendi, de nienwheidsjeukte, de
nieuwheidszucht.
PRYTANEUM, lat., plaats in eenige grieksche steden, alwaar depolitieregters zich verzamelden • ook de tijd, gedurende welken, zulk
een re ter to bevelen had. In Parijs werd,
under den naam van portan6e, eene openlike leer- en opvoedingsschool gesticht,
(waarin eenige honderden kinderen, van
gestorven verdienstelijke manner)), meestal
op kosten van den staat, gevormd en opgevoed werden.
PSALLEREN, in de kloosters, met luider stem
bidden. Psallette, eene zing- of zangschool.
Psalmist, een psalmdichter, schrijver van
geestelijke gezangen. Psalmodie, het psalmgezang • de rnelodie, naar welke de psalmen
gezongen worden. Psalmodieren, psalmen
zingen. Psalterium, een psalmboek •; verouderd snarenspel ter begeleiding der psalmen.
PSALTEREN, psalmen zingen of lezen.
PSALTES, bij de Grieken een geestelijke, die de
psalmen afzingt.
PsAms, een muzijkinstrument der Russen,
hetwelk naar een hakkebordgelijkt, doch
met de vingers bespeeld wordt.
PSALTRIEN, bij de Romeinen, meisjes, Welke gedurende den maaltijd ter begeleiding van
een muzijkinstrument zongen, somwijlen ook
daarbij dansten.
PSAMMISMUS, een bad,
hetwelk uit droog en warm
zand bestaat.
PSEUDO, gr., valsch, gewaand, nagemaakt, nagebootst, bedriegelijk •; (in zamenstellingen)
b. v. pseudonyn, valschnamig. Pseudonymus, een valschnamige, valschnamige schrijver ,,
met een' willekeurigaangenomen naa
naam
Pseudoprofeet, valsche profeet; Pseudostudiosus, naamstudent. Pseudoplepsis, het
valsche zien, wanneer men din en ziet, die
in hetgeheel niet voorhanden zijn, als vliegen, netten, vonken enz., eene oogziekte.

PUCE.
PSITTACISMUS
,
het gebruiken

van woorden, die
men niet verstaat, even als een papegaai.
PSYCHAGOGIE, zielleiding; levenbehouding • de
kunst, om schijndooden weder in het leven
terug to brengen. Psychagogisch, zielleidendend, levenbehoudend.
PSYCHE, de ziel. Psychisch, zielkundig; geestelijk, vol gevoel. Psychologie, de zielkunde,
zielenleer. Men verdeelt dezelve in empirischepsychologie, op ervaring gegronde zielenleer ; en in rationale, of theoretische
(metaphysische, of transcendentale) psychologic, de uit verstandsbegrippen afgeleide,
bovenzinnelijke zielenleer. Psychologisch,
zielkundig, tot de zielenleer behoorende.
Psycholoog, eenzielkundige, zielonderzoeker,
Psychomachie, ziel- of gemoedstrijd. Psychomantie, geestenbezwering, geestenbanring; kunst om de zielen der overledenen
opteroepen, en zoogenoemd to laten verschijnen. Psychopannychie, zielenslaap. Psychopannychiten, zij, die gelooven, dat de
ziel, na de scheiding van het ligchaam, zich
in eenen werkeloozen toestand bevindt.
PSYCHROLOGIE, platte taal. Psychroloog, hij, die
zulk eene taal spreekt.
PSYCHROMETER, werktuig, om de vochtigheid
der Iucht of to meten. Zie hygrometer.
PSYCHROPHOBIA, psychrophobos, vrees (groote
gevoeligheid) voor koude, bijzonder voor
koud water.
PSYCHROS, koud, huiverig, grillig • koel, verfrisschend.
PSYCTICA, verkoelende, verfrisschende geneesmiddelen.
PSYLLEN, slangenbezweerders, in Egypte.
PTISANE, tisane, een smakelijk toebereide gerstendrank.
PTOLEMEEN, naam dergrieksche reenters in
Egypten,
na de Pharaos. Claudius Ptolomeus
de ; nog bij ons, beroemde sterrekundige der
oudheid.
PTYALAGOGA, gencesmiddelen, welke de speekseluitwerping bevorderen. Ptyalismus, kwijling. bestendige speekseluitwerping.

Pu, eerie sinesche lengtemaat van 2400 geometrische schreden.
geslachtsrijpheid , manbaarheid
huwbaarheid, mondigheid.
PUBLIEK, public, fr., publicum, lat., publique,
fr., openbaar, openlijk, bekend, algemeen.
Iletpubliek, het algemeen, Publica auctoritate, met openbare (overheids) goedkeuring.
Publicandum, eene openbare aanwijzing,
bekendtnaking. Publicatie, aankondiging,
bekendmaking.Pubticatum, bekend gemaakt,
afgekondigd •; geopend. Publiceren, openlijk
bekend maken. Publicist, een staatsregtskenner, ofleeraar. Publicistisch, staatsregtelijk. Publiciteit, de ruchtbaarheid, bekendheid, openbaarheid. Publicum, zie publiek.
PUBERTEIT,

PUCELAGE, maagdom.

PULT.
PIMELLE, fr.,
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PURT.

eene jonkvrouvsr.Pucelled'Orlóans, PULVER, stof, poeder. Pulverisatie, poeijermade maagd van Orleans (Johanna d'Arc, in de
king, het wrijven van icts tot poeder. Pulvijftiende eeuw).
veriseren, tot poeder maken, in stof veranPUD, een russischgewigt van 40 pond.
deren.
PUDDING, en
een
eels klomp, groote in een servet Pun/ruts, plukselkoek, een groote, ronde plukgeslagen en in water gekookte klomp meel
selwiek, waarvan men zich als verband, na
of bloem, met schapenvet, rozijnen, enz.
het afzetten van eerie borst, een been enz.
PUDENDA, lat., de schaam- of geslachtsdeelen.
bed ient.
Pudeur, fr., de schaarnachtigheid, schaamte, PULVINARIUM, een metgemeesmiddelen gevuld
beschroomdheid. Pudicite, de kuischheid,
kastje of zakje. Bij de Romeinen met kussens
tucht, eerbaarheid.
voorziene stellen, waarop de beelden der
PUDICMA, de verpersoonlijkte schaamachtigoden storiden.
g
heid en kuischheid, eenegodin der Romei- PUNCTA., lat., punten. Puncto, ten aanzien,
nen.
betreffende, betrekkelijk. Punctuatie, de
PUERIEL, pueril, fr., kinderachtig, 'on en
zinscheiding, door het plaatsen der zin- en
scheiteekens. Punctatie, bet eerste ontwerp
g Puerilia, jongensstreken, kinderachtigheden, kinderpotsen. Pueriliteit, kinderachvan een verdrag of contract. Puncteren,
tigheid.
met stippen teekenen, kenmerken •; bij schilPUGILEN, inhet al em kampvechters der
ders, met depunt van het penseel stippende
Romeinen, maar bijzonder zij, die met den
teekenen. Gepuncteerde manier, in de gracestus yochten.
veerkurist, gestipt • gepuncteerde noten, zijn
PUGILLAX, eerie met was overtrokken tafel, op
zulke noten, die, door eene bijgevoegde stip,
welke de Ouden door middel van eenengrifde he'll verlengd worden. Punctualiteit,
fel schreven.
stiptheid, waarneming eener zekere orde,
Puoi,Lum, lat., zoo veel als men (van kruiden,
zorgvuldige opmerkzaamheid. Punctueel ,
bloesems, enz.) met drie vingers grijpen kan.
stipt, naauwkeurig. Punctual, een punt,
PUISSANCE, fr., de magt, eerie regerende magt.
stip, die, in het schrijven, aan het elude van
Bepuissances van Europa, de Europesche
van eenen volzingeplaatst wordt. Punctuur,
mogendlieden, de gezamenlijke keizers en
(bij de boekdrukkers) twee in de gedaante
koningen • de grooten der aarde.
van eerie vork aangeschroefde priemen aan
PuL, putt°, in Perzie over het algemeen alle
het deksel eerierpers ; ook de daardoor in
koperen munten, welke in het land geslagen
eengedrukt blad gestokene gaten. Punctuurijzer, een klein ijzeren werktuig der
worden.
PULIATS, pulichis, in sommige landen van Azle
boekbinders.
depersonen van de laagste volksklasse, welke Pero, punda, eene munt der An to Sakseri,
welke 10 mankus of 60 shylling of 300 peneomtrent met de parias overeenkomen.
P IILx russ., eerie troep; een pulk Kozakken.
gas bevatte. Door verbastering is daaruit
PULMONIE, de longzucht. Pulmonisch, longnaderhand het Engelsche pond sterling ontzuchtig, de Ion en betreffende.
staan.
PULPA, lat., pulpe, fr., vleesch of merg der
PUNDIT, eengeleerde hij de Hindous.
wortels, vruchten.
PUNIERS, eigerilijk Pheniciers en punisch, phePULPET, een lessenaar, een hoog toestel, boven
nicisch, vervolgens echter ook voor Kaabaafhangende, met eenen kruisvoet, waarvoor
gers en Karthaagsch •; dewijI Karthago eene
.
men leest, schrijft, muzijk maakt enz.
Phenicische volkplanting was. Punische
PULPITUM
op de schouwburgen der Ouden eerie
trouw, noemden de Romeinen trouweloos,
plaats op het proscenium, lets lager dan het
heid of verraderij • dewijI zij de Karthagers
tooneel, maar hooger dan het orchest. Eene
in het algemeen daarvan beschuldigden.
soort van lessenaar of katisel, van waar de PUNITIE, straf, bestraffing.
dichters engeleerden hunne schriften afla- PUPIL, eigenlijk de oogappel; ook voedsterfing,
zen,
onmondige, minderjarige wees, die voogden
en zich met elkander onderhielden.
heeft. Pupillariteit, minderjarigheid.
PULSANTEN, eertijds zij, die in een klooster verlangden opgenomen to worden •; dewijI zij zich PURE, zuiver, klaar, louter, erikel.
door kloppen aan de deur moesten aan- PURGA.TIE, lat., purgans, een zuiverend middel,
afdrijvend middel. Purge, zuivering, ontmelden.
schuldiging • ook zuivering der van de pest
PULSATIE, het slaan, kloppen, bijzonder van de
besmette koopmatisgoederen. Purgeren, zuislagaderen en het hart. Pulseren, Moppet),
veren, afdrijven •; figuurl. zich verontschnlMaar). Pulsiloog, een polsmeter, werktuig,
ter afmeting van de snelheid van den pols.
digen, verantwoorden. Gepurgeerd, gezuiverd, geholpen, verbeterd, gerect.
Pulsus, lat., pols, slagader, het slaan, klopPURGATORIUM, (lat.) purgatoire, de zuiveringspen.
eed, ook vagevuur.
PULTURAK, pulgroz, eene hongaarsche munt van
PURIFICATIE, zuivering, loutering der metalen,
1 1 /2 kreutzer.

PYRG.
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PYTH.

de gelofte van kuischheid deden, en in de
des bloeds enz. Puri cetera zuiveren, reinigen, louteren. Purismus, voorgegeven
13de eeuw ontstonden.
zuiverheid, vitterij in de taal •; hi' ,
ie zulke PYROLOGIE, de leer van het Vvuur.
d Puritijnen, PYROMANTIE, de waarzegging uit de vlammen
vitterijen doet, beet een purist.
van het offervuur.
hervormden in En eland die de bisschoppeliken geheel en al verwerpen, de liturgie PYROMETER, werktuig, om de krachten en werniet kunnen dulden, en voorgeven, dat zij
kin en des vuurs of te meten •; vuurmeter.
Pyrometrie, de leer van de mate des vuurs
het zuiver woord Gods aankleven. Puriteit,
zuiverheid,
reinheid.
en der warmte.
PURIM, het feest der Joden, tot aandenken hun- PYRONOMIE, kunst, om het vuur goed te besturen.
ner verlossing, ten tide van Esther, gedach-,
tenisfeest.
PYROPHORUS, eene soort van kruid, dat door de
PURITEINEN, eenegodsdienstige sekte in En elucht aangestoken wordt.
land, welke tot de Presbyterianen behoort. _PYROTECHNIE, tie pyrobolie.
PURPER, fine katoenen stof van eene vurige PYROTELEGR A.APH, werktuig, om bij den nacht
donkerroode kleur, tot mededeeling waarvan
den afstand van eenen ontstanen brand te
men zich bediende van eene soort van zeebe ales.
slakken, door de Hebreeuwen Argaman, door PYROTHISCH, bijtend, invretend. Zie caustica.
de Grieken Porphyra en door de Romeinen PYRRHICHA, eene soort van dans, naar deszelfs
Purpura genoemd.
uitvinder Pyrrhus, volgens anderen, PyrPURPURA, scharlakenkoorts.
rhichus, genoemd. De Grieken hadden twee
PURPURATEN, eertijds de voornaamste beambten
soorten van dezen dans, dien zij den kindeaan het keizerlijke hof, thans de kardinaals;
ren leerden. De eene een oorlogs dans • de
beide we ens de kleur hunner kleedin.
g
andere ter eere van Bacchus met stokken, die
PURPURINA, een uit koper vervaardigd metaal,
van klimop omstrengeld waren.
waarvan men zich tot het onechte vergulden PYRRHUS, zoon van Achilles, onderscheidde zich
bedient.
bij de belegering van Troje door zijnen moed
PURPURITEN, versteende slakken, welke kronkeen zijne wreedheid. Hermoine, zijne gemalig, en van knoppen, strepen, takken en eene
lin, eenen minnehandel met Orestes hebbenronde opening voorzien zijn.
de, liet door denzelven Pyrrhus vermoorden.
PUSILLA, kleinigheid, onbeduidend ding, nar- PYRRICHIUS, in de dichtkunst, eene voetmaat
renpotsen. Pusillanim, kleinmoedig, vervan twee korte lettergrepen.
saagd. Pusillanimit6, pusillanimiteit, klein- PYRRHONISMUS, wijsgeerige twijfelzucht •; neimoedigheid, versaagdheid.
ging, om aan alles te twijfelen. Zie sceptiPUSTULEUS, puisterig.
cismus.
PUTATIEF, vermeend, vermoedelijk.
PYTHAGORAS, was een wijsgeer, wiens leerlinPUTREFACTIE, vervuiling, verettering, verrotgen hem vijf jaren zwijgend moesten aantin g. Putrescibel, vervuilbaar • alles wat aan
hooren • van daar: een Pythagorisch stilverrotting onderworpen is. Putresceren, verzwijgen bewaren, zeer stilzwijgend zip).
vuilen. Putriditeit, toestand der vervuiling.
^ bewijs, slat het
Pythagorische sidling, het
PUTREFICEREN, gelijk van beteekenis met di erequadraat der grootste zijde eens regthoekiren. Doen verrotten.gen driehoeks zoo root is, als de quadraten
PUTSCHE, in Opper-Duitschland eene zoutmaat.
der twee overige zijden te zamen en men
PU .61, zie pure.
PYTHIA, priesteres van het orakel te Delphos.
Pnivonsca, (vangeneesmiddelen) verdikkend. PYTHIAS, eerie tijdrekening van 4 jaren, welke
PYGMEEN, een verdicht yolk, uit zeer kleine
van de pythische spelen ontleend was.
menschen bestaande • dwergen.
PYTHIERS, bij de Romeinen, ten tijde der koPYLORITEN, tweeschalige mosselen, wier beide
ningen, 4 waarzeggers, van welke er altijd
schulpen niet regt op elkander passen.
een zich bii den koning be yond ; terwijI de
PYRAMUS, een 'one Assyrier, beroemd door
anderen reizen naar het Delphische en anzijnen ongelukkigen minnehandel met Thisbe.
dere orakels deden.
PYREEN, de tempels der oude Perzen •; dewiji PYTHON, ecn verschrikkelijk groote draak, die
daarin een altoosdurend vuur brandde.
Latona, toen zij zwanger was, zeer verPYRETOLOGIE, beschrijving, verhandeling van
volgde, en ook vele andere verwoestingen
de koortsen.aanrigtte, maar door Apollo, toes hij slechts
PYRITOLOGIE, beschrijving der keisteenen.
vier dagen oud was, gedood^ werd. Tot aanPYROBOLIGA, de vuurwerkerskunst. Pyrobologie,
denken dezer overwinning werden de Pythibeschrijving der vuurwerken. Pyrosie, het
sche spelen, bijzonder te Delphi, maar ook
kokende branden. Pyrosis, een brandende
op andere plaatsen van Griekenland, gevierd.
gloed in het gelaat.
Ook heet Python een waarzegger of toovePYROBOLIE, vuurwerkerskunst.
naar, waarvoor men ook Pytho zegt. PythoPYROCAREN, vrouwen, die buiten het klooster
nism, eene vrouw, welkedie gaaf bezit.
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Qy als Romeinschgetal, beteekent b'00.

vinding van een quadraat, dat juist zoo groot
is, als de inhoud eens cirkels. Quadratus,
Q. B. F. F.Q. s., quod bonunt felix faustumque
vierhoekig, vierkant ; quadratus homo, een
sit, of enkel: Q. F. F. Q. s., quod felix fausroot , grof mensch, een vierkante vent.
g
tumque sit, God eve daartoe zijnen zegen !
, bij de Romeinen eene maat ,
Q. D. 13. v., quod Deus bene vertat, God late QUADRANTAAL
welke omtrent 20 kan bevatte.
het welgelukken.
Q. E. D., quod erat demonstrandum, het een QUADRATA, een vierhoekig gebouw voor den
tempel van Apollo, waarin het geld, tot verte bewijzen was.
rooting der stall bestemd, bewaard werd.
g
QUAER., quaeritur, de vraag is.
QUADREREN, lat., quadrare, vierkant maken ;
QUAEST., quaestio, eene vraag, quaest, quaeseon fetal met zich zelf vermenigvuldigen ;
tionis, waarover gesproken wordt, of eene
passen, zich schikken, overeenkomen. Hoc
bewuste zaak.
quadrat, dat schikt zich. Hoc non quadrat,
Q. E. puinte essentia, de quintessens (op gedat schikt zich niet.
neeskundige recepten).
Q. L., quantum lubet, zoo veel als men belieft. QUADRICA, een wagen op twee widen met vier
naast elkandergespannen paarden, gelijk de
Q. P., quantum placet, zoo veel al men veroude Grieken en Romeinen, inzonderheid bij
kiest.
de wedstrijden;, ook een span van vier paarQ. s., qurtntum sails, of sufficit zoo veel als
den. Insgelijks enkel een viertal, b. v. quatoereikend is.
driga liberorum, een viertal kinderen.
Q. v., quantum vis, zoo veel als gij wilt.
QUADRIENNIUM, in het algemeen een tijd van 4
QUA, als, b. v. qua koning, dat is, in zoo verre
jaren, bijzonder de eerste jaren na bekomene
iemand koning is.
monde held.
QUADRAAT, een volkomen vierhoek ; quadraat,
vierhoekig. Quadraat, (het) eerie regtlijnige, QUADRIFRONS, een bijnaam lien Janus droeg,
wanneer hij, waarschijnlijk om de 4 jaargevierkante, regelmatige figuur, welke enkel
tijden voor te stellen, met 4 aangezigten
gelijke zijden en enkel re to hoeken hecft.
afgebeeld werd.
QUADRAGESIMA, de zondag in de vaste, welke de
dat vier zijden
vierde voorpalmzondag is. Quadragesimale, QUADRILATERAAL, vierkante dat
heeft.
de veertigdagige vasten voor Paschen. Qua-drangulunt, lat., vierhoek. Quadrans, apo- QUADRILLE, omberspel ; ook dans met vier personen.
thekersgewigt van 3 oncen •; ook het vierde
trillioeneri
millioen
een
deel eenergeheele erfenis. Quadrant, het QUADRILLIOEN,
(1,000,000,000,000,000,000,000,000).
vierdegedeelte van eenen cirkelboog, of een
in 90grader' verdeeld werktuig, om hoogten QUADRINOMIUM, quadrinome, fr. in de stelkunst
eene vierledige grootheid, b. v. a ± b c d.
en andere zaken te meten. Quadratrix, eerie
door de oude wiskunstenaars uitgevondene QUADRIPARTEREN, vierendeelen, in vier deelen
verdeelen. Quadripartition, quadripartitio,
kromme lijn, met behulp van welke zij, bij
de verdeeling in vier deelen, Quadrisyllahet maken van eenen cirkel tot een vierkant
bisch, vierlettergrepig. Quadriviunt, een
den hoogsten graad van naauwkeurigheid
viersprong •; ook de vier wiskundige wetenpoogden te bereiken. Quadratum magicum,
schappen, de muzijk, cijferkunst, landmeetquarree magique, fr., het tooverquadraat.
kunde en sterrekunde : welke nevens de
Quadratuur, uitvinding van een quadraat,
spraakkunst, de redenleer en redekunst, de
zoowel in linen als in getallen, hetwelk aan
zeven vrije kunsten uitmaken.
eene andere figuur gelijk is; het maken tot
cen vierkant. Quadratuur des cirkels, uit- QUADRISECTIE, verdeeling in 4 gelijke deelen.
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vierstemmige 11111Zijk.
quadrintani, lat.,
vierhandige schepsels •; zoo wordt het apvngeslacht genoemd. Quadrupeden, duadrupedes, quadripedes, lat., viervoetige dieren.
Quadrupel, quadruplum, lat., quadruple,
fr., viervoudig, viermaal zoo groot. Quadrupelalliance, fr., quad rupelalliantie, een
vierdubbel verbond. Quadruplet-en, verviervoudigen, viervoudig makes.
QUADRUPLICEREN, het derde verantwoordingsgeschrift des aangeklaagden, hetwelk teen het
derde beklagschrift des klagers (tripliek)
overstaat, (dequadrupliek), inleveren. Zie
dupliek.
QUAERENTEN, eene sate van dweepers in En eeland, van soortgelijke gevoelens als de
g
Expectanten, van wie zij zich echter in zoo
veronderscheiden, dat zij wel eene ware
kerk stellen maar verborgen ; moetende zij
diensvolgens gezocht worden. Hiervan hebben zij hun' naam, zoo als ook de Engelschen
hen Seekers, Zoekers tioemen.
QUAERITUR, de vraag is, of, er wordt gevraagd.
QUAESITUM JUS, eeri wel verkregen re t•
QUAESTIE, tat., quaesio, vraag, geschil, vraagofgeschilstuk. Quaestie moveren, lat., quaestionemt movere, eerie vordering doer,. De
zaak in quaestie, dat is de zaak, waarover
gehandeld worth. Daar is en quaestie van,
dat is, dat behoeft eene navraag, dat is buiten kijf, dat spreekt van zelf, quaestioneren,
veelvragen •; iemand quaestioneren, iemand
veleen velerhande vragen voorleggen, hem
met vragen bestormen, of lastig vallen.
Q UAESTIONARISSEN, questionnaires, fr. Summisten, werden de Scholastiken in de 13de
eeuwgenoemd, toen zij in de godgeleerdheid, eenen zwerm van philosophische kunstvvoorden, bepalingen, onderscheidingen en
spitsvondige vragen men den.
QUAESTOR, een Romeinsch ambtenaar, die met
de staatsinkomsten en uitgaven to doen had.
Quaestuur, het ambt der Questors.
QUALIFICATIE, de opgave en verkrijging der
noodige eigenschappen •; benoeming. Qualificeren, eene zaak be ales beschrijven, derzelver eigenschappen opgeven •; ook eenen
zekeren titer geven •; insgelijks geschikt maken • gequalificeerd , geschikt , vatbaar
geregtigd ; een gequalificeerd persoon wordt
gezegd van iemand, die geschikt en geregti e d is tot een ambt.
Q UALIS PERSONA, TALI5 PERIZOMA, men geeft iemand schoenen naar zijne voeten. Qualls
rex, talis grex, zoo als de heer is, zijn zijne
QUADRO,

QUADRUMANEN, quadrumani,

onderdanen.
Q UALITEIT, qualit6, fr., qualitas, lat., degesteldheid, de eigenschap van een ding of
van eenenpersoon, ook de stand in de burgerlijke zamenleving •; de titel, de benaming,
die remands waarde en rang in de burger-

QUAR.

like zamenleving beteekent. Qualiteit en
q
uantiteit, hoedanigheid en hoeveelbeid. Zie
q
uantiteit.
QUALITER, even als • qualiter, ook taltierqualiter, op vat wijze het ook zij.
QUANINA, eene godin der Sinezen, welke gelofte
van eeuwige kuischheid deed, en zich daardoor het ongenoegen van haren vader Op
den hals haalde.veroordeelde haar, op
eene eenzameplaats, tot zwaren arbeid,
waarin haar de dieren en zelfs hoogere wezees hielpen.
QUANTITEIT, de hoeveelheid, menigte; ook de
rootte, een ding hetwelk vermeerderd of
g
verminderd kan worden. In de spraakkunst,
de kortheid, of lengte der lettergrepen.
Q UANTUM eene zekeresom • degrootte, menigte,
veelheid, getal, de maat. Quautum, est, quod
nescintus! hoe veel is er, dat wij niet weten!
QUARANTAINE, veertiendaagsche proeftijd, voor
schepen, scheepsvolk en reizigers, die van
plaatsen komen, welke men van pest verdenkt.
Q UARXNTANA, eene zilveren munt van het hertogdom Parma en Piacenza. waarop Maria
met het kind afgebeeld is, en daaronder de
waarde met soldi XXXX, waarvan de naarn
(veertiger).
de kanten van eenen balk
,
QUARDERONNEREIY
afstooten, en eene ronde list daarvan trekken.
QUARRE, een vierhoek, vierkant • en quart-6, in
het vierkant.
QUARRETTE, eene italiaansche koperen must
cent waard.
omtrent 1 1 ,
QUART, lat., quartus, het vierde van een geheel. Een boek inquarto, wanneer een vet
papier in vieren verdeeld is. Van hier guarkwartijn. Zie kwart.
som, welke
Q UARTALITIUM, in Hongarije
eerie adeltijke dame ; (lie met eenen ongeadelden of ongegoeden, quartalist genound,
trouwt, uit de vaderlijke goederen bekomt.
Q UARTAAN, vierdendaagseh, als quartaankoorts,
vierdendaagsche koorts, welke op den 41en
dag tcrugkomt.
Q UARTANE, quartaanslarig, verouderd zwaar geschut, het eerste schoot 24 pond, het laat-

ste 16pond ijzer.
eene maat voor natte waren in
Spanje en het zuiden van Frankrijk.
QUARTARIO
eerie maat in Venetie, waarvan er
,
4 een staro uitmaken.
Q UARTA TONI, (muz.) de O de trap van eenen
grondtoon, waarin zich de modulatie bevindt. Tegenwoordig bedient men zich, ill
plaats van deze nitdrukking, meer van het
woord Subdontinante.
QUARTANT, eene maat voor vloeistoffen, om-

QUARTANO,

trent 1 1 emmer groot.
QUART D 'ECU, eene rekenmunt to Geneve, omstreeks een franc waardig.
QUARTE, eene Genuesche korenmaat, waarvaii
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er 8 eene mine doer. Eerie fransche maat
van omtrent 2pint of kan. Ilouten kisten van
eene zekeregrootte, waarin de rozijnen van
Provence verzonden worden.
QUARTER, eng., een vierde gedeelte, eene korenmaat, welke 10gallons bedraagt.
QUARTEREN
,
goud en zilver, in reden van 3 tot 1
zamensmelten, om het dan door dequart (zie
quartatie) te kunnen scheiden.
een door eenen blanken en eene
QUARTERON
,
Mulatin,
of door eenen Mulat en eene blanke
vrouw, voortgeteeld mensch, zoo wel van het
mannelijke als vrouwelijke geslacht.
QUARTET, kwartet, een zangstuk voor vier
stemmen. Zie kwart.
QUART-FAGOT, eene soort van fagot, welke eene
quart die er staat dan de gewone, in bet orkest • ook gewoonlijk slechts bij zulke muzijk
ebruikt, die uit enkel blaasinstrumenten
g
bestaat ,
en well!) plaats van de contraviolon.
ondere soort,
van lluit
,
eerie bijz
waarvan degrootste 4 toonen die er de
kleinste 4 toorien hooger dan de gerNone
dwarsfluiten staan.
QUARTICENO, cene inhoudsmaat te Bologne.
QUARTETTINO, eenquatuor, waarin de arts en
beknopt en gemakkelijk gernaakt zijn.
QUARTIDI
de vierde dag eerier Decade.
,
QUARTILLO, eene spaansche munt, het vierde
gedeelte eens reaals •; ook een gewigt van
ongeveer een pond.
QUARTO, ten vierde. Eene spaansche koperen
munt, welke 4 maravedis of =trent 3 cents
doet.
QUARTLEIN, in de Rijristreken eene inhoudsmaat,
waarvan de 20 een aam uitinaken.
QUAS, een drank in Rusland, welke daar de
plaats van ors bier bekleedt.
QUASI, gelijk, als, bijna, ongeveer, even als of.
Quasi-contract, eene handeling, waardoor
iemand op dezelfde wijze verpligt wordt, als
of hi' een contract gesloten hadde. Quasipossessio, worth van ligcliamelooze dingen
gezegd, welke dus niet eigerilijk kunnen
bezeten -worden, als het re s t van te 'a en
vee hoeden, en welder], en andere regten.
Quasidelictum, eerie door verzien begane
overtreding. Quasimodo, de eerste zondag
na Paschen.
QUASSATIE, in het algemeen kwetsing, maar bijzonder die der wervelbeenderen, wanneer
deze wel in hunnen stand blijven, maar niet
meer vast aan elkander zijn. Ook eene scheiding van bet verband der vlechten en banden.
QUA TALIS, als zoodanig.
QUATERNIONEN, de verdeeling (door sommigen
voorgewend,maar niet wezenlijk gegrond)
ill het voormalige Roomsche rijk, volgeris
weike tot elke orde er altijd 4 hehoorden, als
4 hertogen, Brunswijk, Beijeren, Lotharingen
en Zwaben • 4 graven, Schwarzburg, Kleef,

cart-
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Gratz en Savoijen; 4 bur raven Neurenberg, Magdeburg, Reineck en Strootnberg
4 abten, Fulda, Weisseriburg, Murbach,
Kempten; 4 steden, Augsburg, Aker!, Metz en
Lubeck, enz. Van daar noemden zich de
graven van Schwarzburg Vier-graven van het
Roomsche rijk.
QUATERTEMPER,

quatemper, quatuor tempora,

lat., in de Roomschkatholijke kerk, de vier
gestrenge vasten, welke, op den eersten
vrijdag van ieder vierendeeljaar, moetert
ehouden worden.
g
QUATERN, (in het lottospel) vier bezette en tegelijk uitgekomene nommers. Zie verder katern.
QUATRAIN, een kleingedicht, dat uit 4 verzen
bestaat.
QITATRE-COULEURS, eene soort vangoud, waarin
vierderlei kleuren zich voordoen, en tot zakuurwerken en dergelijke din geii gebruikt
wordt. Quatre-mendians, 4 soorten van vruchten, welke in Frankrijk gedurende de vaster)
gegeten, en gewoonlijk, onder elkander gemengd, verkocht worden, als, vijgen, rozijnen
amandelen en hazelnoten. Quatre-nations,
een collegie, hetwelk door den kardinaal
Mazarin, in 1661, bij de Universiteit teParijs,
gesticht werd, door 60 'one edellieden, uitdepas veroverde districteri van Pignerol, den
Elsas, de Nederlanden en Roussillori. Deze
kweekelingen waren diensvolgens uit 4 natien
zamengesteld, te weten : de Italiaansche,
Duitsche, Nederlandsche en Spaansche.
QUATRINO, eene koperen munt in Italie iets
minder daneencent waard, en waarvan er
1 saldo 3 tot 5 bevat, naargelang deze in een
land zwaarder of li n ter is.
QuAno, (vierde) benoemingvan onderscheidene
italiaansche kleine mitten. De romeinsche
is eene zilveren munt, engeldt orntrent1/2
stuiver • de genuesche is eene koperen munt
en geldt 4 denaro.
QUATUOR, hetzelfde als quartet.
QUATUORVIR, te Rome en elders, een ambtenaar,
tot een uit 4personen bestaand collegie behoorende. Men vond dezelve te Rome, aismede
in de voormalige rijksstad Nordhausen, alwaar zij de eerste waardigheid na de bur
meesters bekleedden.
QUEINOMETER, een werktuig, om de snelheid der
lucht te meten.
QUEKKER, eenpalmwijn, die zeer vurig is.
QUENTO, in Portugal eene wijze van betalen bij
de munt • eene somvan 2675 dukaten, 8
realer en 26 maravedis.
QUERELLE, fr., twist, geschil, krakeel. Querelleren, twisten. Querelleur, twister.
QUERQUETULARIEN, nimfen, welke in een ciken
bosch nabij Rome vereerd werden.
QUEUE, fr., staart • ook in het biljartspel, de
stootstok.

lat., wat gaat het u aan ? quid ad
me, wat gaat het mij aan? quid hoc sibi vult,

QUID AD TE,
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wat moet dat beduiden? quid rei est, wat is
het? quid novi, wat nieuws is er ? quid
faciendum, wat moet er nu gedaan worden ?
QUIDAM, iemand,

een zekerpersoon.

Q uin PROQUO, of' QUI PRO QUO, misslag, verzien,

misverstand, verwisseling; artsenijmiddelen,
die biina eene gelijke kracht hebben, zoodat
men het eerie voor het andere nemen kan.
Het eene voor het andere. Quidquid sit, het
zij wat het wil.
Q UIES, de verpersoonlijkte rust, eene godin der
Romeinen, onder welke men zich, zoo als het
hijnt, het eerst de rust in den dood denken
sc
moest. Hare priesters werden zwijgenden
enoemd.
g
Q UIESCEREN, rusten, zich eruct stellen, stil
zitten. Quietisten, eene bijzondere soort van
Mystiken, die in zekeren toestand van rust
en ongevoeligheid, zonderlinge verschijningen meenen te hebben. Deze toestand heet
quietismus. Quietisten werden ook, gedurende de fransche omwenteling, diegenen
genoeind. welke door een rustig gedrag geen
onmiddelijk aandeel aan de zaken flamer), en
loote aanschouwers bleven.
b
Q UILADE, een gewigt in Spanje en Portugal,
volgens hetwelk de edelgesteenten gewogen
worden.
QUILLAGE, een tol, welken buitenlandsche koopvaardijschepen, die voor de eerste maal in
fransche havens het anker wierpen, betalen
moesten.
eene korenmaat in de Levant,
Q UILLOT, quilot
welke 22 okas bevat.
QiLo,
eene florentijnsche zilveren munt 12 soldi
u
geldende.
Quimos, een dwergachtig volkje op Madagascar
(eerie soort van cretins).
Q UINARIUS, eene ouderomeinsche zilveren munt
welke 10 assen of omtrent 4 1 /2 stuiver deed.
UINCAILLE,
fr., allerhande ijzer- en koperwerk.
Q
Quincaillerie, in den handel, verscheidene
uit ijzer, staal, koper enz,
cline,
gemaakt worden, als knopen, es en, horologiekettingen en sleutels, messen, scharen,
brillen, scheermessen enz.
QUINCUNX, het geviji'de of de gedaante eener
romeinsche V. B. v. boomen in quincuncem
(als een vijf of in het kruis) planten,
QUINDECAGOON een vijftienhoek of eene figuur,
die 13 zijden heeft.
QUINDENNIEN, zekere opbrengsten der kloosters
aan den Paus.
UINQUAGESIMA, de zesde zondag voor palmzonQ
dag, ook esl omihi genaamd •; insgelijks de
vijftig dagen tusschen paschen en pinksteren.
Quinquennium, een tijdperk van vijf jaren
ook eerie vijfjarige studie.
bij de Romeinen, zekere plegtiQ UINQUENNALIA,
ge spelen, die alle vijf jaren gehouden
werden.
QUINQUENNALIEN, spelen, welke naar de Olym•

QUIN.

pisehe geleken, en door de Romeinen alle 5
jaren gehouden werden.
QUINQUENNALIS, een ambtenaar in de romeinsche
volkplantingen, wiens ambt 5 jaar duurde.
In degroote kolonien bevonden er zich 4,
maar in de kleinste slechts 2.
QUINQUEPRIMEN, de vijfmannen, die in steden,
welke het romeinsche burgerregt hadden,
de hoogste raadsbedieningen bekleedden.
QUINQUESSIS, eene oude romeinsche munt, van
assert of 2 1 /4 stuiver.
QUINQUEVIR, een ambtenaar, die tot een collegie
behoort,
hetwelk uit 5 personen bestaat. De
Romeinen hadden er tot onderscheidene
werkzaamheden, als, om de landerijen onder
de soldaten te verdeelen, enz. Het, uit 5personen bestaande, fransche Directoire, droeg
daarvan den naarn van Quinquevirat (vijfmanschap).
QUINQUINA., antlers ook china, kina, koortsbast,
g
middel teen
de koorts.
QUINTAAL, eengewigt in Spanje, hetwelk omtrent 150pond markgewigt houdt. In verscheidene landen eengewig,t hetwelk ouitrent
met eenen centenaar overeenstemt.
QUINTADENA, quintaderna, een orgelregister,
welkspijpen twee verschillende geluiden
geven.
QUINTAS, eengewigt in Afrika, 147 azen of iets
minder dan 1 /2 food zwaar.
QUINT-1AS, eeriequintfluit in het pedaal eens
orgels van 6 voeten toon.
QUINTE, de vijfde toon van den grondtoon; de
tiunste en helderste snaar op snaarinstru'Denten • eene vi' de in het kaartspel • ook
een zekere stool (in het schermen). Oneigenlijk verstaat men door quinten, listige streken • zie kwint. Quinterne, in het lottospel,
of in degetalloterij, het zelden gehoorde
geval, dat iemand al de vijf uitgetrokken
nurnmers geraden en bezel heeft. Quintessens, lat., quinta essentia, eigenlijk, de vijfmaal overgehaalde geest eener vloeistof; het
fijnste, beste, edelste, krachtigste eener zaak;
figuurl. het voornaamste, beste, de kern van
iets, van een bock, enz. Quintet, muzijkstuk
voor vijf sternmen, of vijf muzijkinstrumenten. Quintidi, de vijfde dag eener decade.
Quintille, het omberspel voor vijf personen.
Quintuplum, het vijfvoudige.
QUINTERNE, een muzijkinstrument, welks
ligchaam naar eene viool zweemt, en hetwelk
met 4 tot 5 rijen darmsnaren overtrokken
is. Tot begeleiding van het gezang, wordt
het even als eene luitgespeeld.
QUINET, een vijfstemmig toonstuk.
QUINTINISTEN, eene soort van vrijgeesten, die
ten tide der hervorming ontstonden, en van
eerier' franschen kleermaker Quintin hunnen
naam ontvingen. Zij leerden, dat de evangelische vrijheid daarin bestond, dat ieder
gelooven konde, wat hi' wilde.
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QUINZE-VINGTS, fr., eigenlijk, 13 ma 20, of
300 • de naam eerier zeer weldadige stichting
s ter verzorgi
n g van 300 blinder'.
in Parij,
QUIPOS, quippos, het knoopenschrift der Peruanen, waarvan zij zich, voor de kornst der
Spa rijaarden, bedienden, in plaats van schrift.
Men rijgde namelijk, verscheidene draden
van verschillende kleur aan eene snoer,en
legde daarin veel of weinig knoopen, Haar
vereisch der bedoelde zaak. ledere kleur had
hare bijzondere beteekenis; en wanneer men
door deplaatsing en mengeling der kleuren
iets nietgenoeg konde aanduiden, dan bediende men zich van de knoopen. Op deze
wijze hidden zij niet alleen hunne boeken,
maar bewaarden ook, door daartoe aangestelde beambten, hunnegeschiedenissen,
wetten, openbare inrigtingen, aangegane
verbonden, eiiz.
QUI PROQUO, zie quid pro quo.
QUIRAT, eengewigt in Egypte, het vierde deel
van een engels.
QUIRINAAL, kleine berg of heuvel binnen de
muren van Rome, alwaar Romulus eenen
tempel had.
bijnaam der oude Romeinen.
QUIRITEN,
QUISQUILIEN, quisquiliae, lat., alles wat slecht
is, niet deugt, en hetwelk men wegwerpt ;
fig. slechte voortbrengselen van den geest,
smakelooze lettervruchten.
Qur 'FACET, CONSENTIRE VIDETUR, die zwijgt,
schijnt toe to stemmen ; geen antwoord is
ook een antwoord.
QUITANTIE, quittance, fr., kwijting, kwijtbrief.
Quitte, fr., los, vrij, ledig, onbelast. Quite ren, eenen kwijtbriel even •; ook ontslaan,
verlaten. Quitte ou double, niets of dubbel.

QUOV.

of qui vive? fr., wie daar ? een
gewone kreet der fransche schildwachten,
wanneer zij eenig gerucht gewaarworden of,
iemand hooren aankornen.
QUI VIVE, zie qui-va-la ?
QUOCUMQUE MODO, op allerlei wijze.
QUOD ERAT DEMONSTRANDUM, het een to bewiizen
was.
QUODLIBET, (van quod, wat, en libet, belieft, of
behaagt, zamengesteld), een zamengesteld
ding, een mengelmoes. Men verstaat daardoor eene schilderij, eene teekening, een
geschrift, waarin vele zeer ongelijksoortige
voorwerpen, zonder merkelijke betrekking
op elkander, daargesteld worden •; ook een
muzijkaal stuk voor allerlei steminen ; ook
laffe scherts dergemeene lieden.
QUOTA, lat., quote, fr., het aandeel, hetwelk een
ieder heeft to betalen , of bij to dragen.
Quoteren, opteekenen, met getallen of teeke.nen voorzien. Quotisatie, schatting, be paling van hetgeen men moet opbrengen.
Quotiseren, schatten, het aandeel bepalen,
hetwelk ieder in de belastirigen dragen moet.
QUOT CAPITA TOT SENSUS, ZOO veel hoofden, zoo
veel zinnen.
QUOTIDIANUS, lat., dagelijksch. Febris quoidiana, alledaagsche koorts.
QUOTIENT, de uitkomst eerier deeling of divisie,
door hetquotient is 4, wanneer men 12
b. v. door 3 deelt.
QUOVELI, bij de Muhammedanen kluizenaars,
die voor de dorpen ofsteden in kleine kluizen
leven, en in den reuk van groote heiligheid
staan.
QUOVIS MODO, op allerlei wijze, het koste wat
het wil.
QUI-VA-LA ?
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B.

als Romeinschgetal, beduidt 80.
R.,op recepten, recipe, men neme.
R. ofresp. responde, of respondeatur, a ntwoord
of er wordegeantwoord ook responsum,
tat., reponse, fr., antwoord.
R. 1. s. A. Romanorum imperator semper
Augustus, de romeinsche keizer, altoos de
vermeerderaar des rijks.
R.
re is majestas, of regiae majestatis, de
koninklijke, of der koninklijke majesteit.
R. r., reverend ere eerwaardige pater.
REG., regula, reel • ook regius, koninklijk.
RESP, respublica, de staat, de vrijstaat.
, een
ronde staak,
lang
welke
RA, de zeilstenge
aan den mast hangt, en waarop het zeil
gerold wordt.
RAAR, lat., rants, zeldzaam, kostbaar. Rariteit,
zeldzaamheid, zeldzaam, schoon ding. Rara
avis, eene zeldzame vogel. Omne rarum est
carum, zeldzame din en zijn duur. Rarum
contingens,
eene zaak, die zelden voorvalt.
RABANNEN, eene soort van kleine trommels, op
welke de indische danseressen, voor hare
bewegingen, de maat slaan.
RABAT, rabatto, ital., rabat, fr., aftrekking,
korting van den bepaalden prijs eerier waar.
Rabatteren, aftrekken, (in de kolfbaan) den
bal, achter denpaal, op het schot spelen.
Rabatgeven, van eene to betalen som van
ieder honderd iets kwijtschelden. Rabat,
omslag aan den hals en de armen van een
kneed • kraag, bef.
RABBANITEN, Rabbiniten, ook Talmudisten, zijn
die Joden, die bij het Oude Testament ook
nog den Talmud von en of de schriften der
Rabbijnen aarinemen, in tegenstelling van de
Caraiten, die den Talmudgeheel verwerpen.
RABBI, rabbi 'n heet zoo veel als meester, en is
de eertitel eens uitleggers der joodsche wet.
Rabbinismus, de leer, de grondstellingen der
rabbijnen.
RABETEREN, dorn maken, verstompen , door
kwade behandeling, alle gevoel van menschelijkheid, en alle verstandelijke vermog ens verstikken.

RABIILIST, een

woordenrijke en daarbij listige

pleitbezorger, die het regt verdraait. Rabulisterij, het gedrag van zulk eenen pleitbezorger • regtverdraaijing.
RACAILLE, fr., janhagel, gespuis,figuurl., allerlei nietswaardige zaken, uitschot.
RACCOMMODEMENT, fr., verzoening de herstelling der vriendschap tusschen personen, die
odder elkander oneens waren. Raccommoderen, raccommoder, fr., herstellen, weder
in orde brengen, vernieuwen, figuurl.,
eenen beganen misslag weder goedmaken
herstellen; verzoenen, weder vereenigen.
RACCORDEREN
,
stemmen, weder stemmen, b. v.
eene viool weder verzoenen, vereenigen
ookgelijk • effen aan elkander bouwen of voegen, gelijk twee deelen van een gebouw.
Raccordement, het gelijk-effenmaken ; aan
elkander bouwen, geschikte vereeniging van
twee deelen • stemming van een speeltuig •
ook in de schilderk., de overeenkomst der
tinten en halve tinten, in eene verbeterde
schilderij.
RACCROCHEREN, se raccrocher, fr., figuurl., zich
weder met elkander verzoenen, elkander
weder verdragen • ook door vleijerij en
schoonpraat, weder iemands gunst verwerven, welke men verloren heeft• zich weder
met iemand, van wien men zichgescheiden
heeft, vereenigen.
RACE, zie ras.
RACHAT, de herkoop, wederkoop, loskooping.
Racheteren, wederkoopen, gevangenen loskoopen, vrijrnaken.
een indiaansche balsem, van eene
RACKASIRA,
geelbruine kleur en eenen bitterachtigen
smaak; hi' breekt ligtelijk in de koude, en
geeft, aangestoken, eenen zeer aangenamen
g
eur van zich.
RACLER, fr., schrappen afstrijken, van koren •
ook zagen op de viool. Racleur, een slechte
vioolspeler, een zager op de viool. Racloir,
schrapijzer.

fr., het wedergewonnene. Racquitteren, wederwinnenwat men verloren hee-ft •;

RACQUIT,
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RAKE.

spitsvindigheid. Raffinaderi j, raffinerie, fr.,
ook het verlies van een' ander vergoeden ;
zich raquitteren, zijne schade weer inhalen ;
de verfijning en loutering in het algemeen;
zijn verlies herstellen.
ook deplaats, waar de suiker gekookt en geRADEGAST, een God der oude Duitschers, welke
zuiverd wordt. Raffinadeur, raffineur, fr.,
bijzonder door de Obotriten (de tegenwooriemand, die salpeter, zwavel, maar inzonderdie IVIekkeleriburgers), vereerd werd. Op
heid sulker loutert ; ook (re werkma,
n die het
zijn ho I' zat een vogel met uitgebreide
zilver van het lood, dat het nog bij zich heeft,
geheel en al zuivert. Raffineren, reins en
vleugelen ; op de borst had hi' eenen ossekop, in de regterhand een schild en in de
verfijnen; ook figuurl., napluizen, iets trachlinker eene speer.
ten uit te vorschen. Eengeraffineerd mensch,
RADEREN, schaven, uitkrassen ; ook met sterkdat is een listig, doortrapt mensch.
water in koper etsen.
RAFRAiCRIR, fr., ververschen verfrisschen, verRADIAAL, hetgeen stralen heeft. Radiaalkroon,
koelen. Rafraichissant, verkwikkend, verkoelend, verfrisschend. Rafraichissement,
eene stralenkroon, zie Aureole. Radiatie,
het uitschrappen van eenen post, or van een
verkwikking, verversching.
artikel, in eerie rekening; ook het stralen RAGATTE, eene wedvaart met sloe en in Venetic,.
RAGE, fr., dolheid, razernij, woe e'; figuurl.,
schieten van een lichtgevend ligchaam.
RADICAAL, ingeworteld ; wat den oorsprong,
dolle zucht tot iets.
dengrond, den wortel eener kracht of eigen- RAGGIO, ragione, ital., zoo veel als firma • de
schap uitmaakt ; oorspronkelijk. Radicaalnaam, of teekening,
order
een huis
vocht, het levenssap. Radicaalkuur, eene
handel drip; ook eene koopmansrekening.
grondige genezing. Het radicale k waad, de RAGOUT, fr., een vleeschgeregt, dat met vele
erfzonde. Radicaliter, lat., radicalement, fr.,
din en vermengd is, die den eetlust opwekken. Ragout et diable, een mengelmoes van
oorspronkelijk ; overeenkomstig met zijnen
acrd en oorsprong ; ook grondig, in den
allerhande spijzen.
grond.
RAJIPONS, eerie soort van indische dappere
RADIOMETER, een graadboog, werktuig om de
soldaten, die echter slechts eene la p s en
oolshoogte te meten ; een Jakobsstaf.
eenen sabel voeren.
P
RADIUS, lat., lichtstraal, zonnestraal ; ook halfRAILLERIE, fr., railjerie, scherts, spotternij.
Par raillerie, uit scherts. Raillerie a part,
meter, de halve middellijn van eenen cirkel;
zoo zijn de speken in een rad zulke radii, of
scherts ter zijde. Railleren, railler, fr., spothalfmeters. Radius is ook de we g eenes lichtten , beleedigen , kwellen. Railleur, fr. ,
straals van het eenepunt tot het, andere.
schertser, spotter, spotvogel.
Radius vector, (sterrek.) de re to lijn uit het RAISON, fr., rede •; het vermogen, om duidelijke
brandpunt der eclijptische baan, in het midbegrippen te vormen, om te oordeelen en te
del punt der planeet getrokken; ook de lijn
besluiten ; ook verstand, dat is het goede
uit het middelpunt der krachten in het
gebruik, dat de mensch van zijne rede maakt,
zwaartepunt des bewogen ligchaams. Radix,
ook een verstandig gedrag ; al datgene, heteen wortel ; ook in de rekenkunst dat getal,
welk met het verstand, de billijkheid, het
hetwelk, met zich zelf vermenigvuldigd, een
regt en de opgelegde pligten overeenkomt;
hoofdgetal geeft; het worteltal •; ook in de
ookgrond, oorzaak, beweegreden. Un titre
de raison, fr., ens rationis, lat., eene hersen
spraakkunst
het slam- of wortelwoord
,,
schim. een onding. Raison d'etat, het voorwaaruit andere woorden ontstaan zijn.
deel van den staat. Raisonnable, fr., redeRADOTAGE, fr., onverstandig gezwets, zottepraat. Radoteren, zotte, onverstandige reden
lijk, billijk, grootmoedig, of mild. Raisonnement, fr., oordeelskracht ; ook het oordeelen,
voeren, dwaasselijk zwetsen. Radoteur, fr.,
een onzinnige zwetser.
of oordeelvellen ; desgelijks het oordeel zelf.
RADOUCEREN, zachter maken, verzachten, een
Raisonneren, raisonner, fr., verstandig redemetaal zijne hardheid benemen ; figuurl.,
neren, oordeelen, besluiten ; ook spitsvindig
matig,
en doen bedaren, ter neder zetten.
redeneren, tegenspreken, tegenwerpingen
RAFFINADE, eerie soort van suiker, welke door
maken ; den mond roeren. Raisonneur, fr.,
een en andermaal koken en zuiveren, uit de
een zwetser, babbelaar •; ook een persoon,
melissuiker voortgebragt wordt ; ook de verg
die er veel teen
inbrengt, wanneer hem
fining, zuivering. Raffinage, de herhaalde
iets bevolen wordt.
loutering of zuivering des salpeters, der RAKET, rachetta, ital., raquette , fr., bij het
zwavel,
der zouten enz., maar inzonderheid
balspelen, een klein net tusschen eenen ronder suiker' ook, de op zulk eene wijze gelouden beugel, met eenen handgreep, om den
terde suiker zelve. Raffinement, fr., haarbat daarmede te slaan.
kloverij, vitterij, het uitpluizen eener zaak ; RAKET, in de vuurwerkkunst, een gedeelte van
muggenzifterij; de nieuwsgierige of neuseen lustvuurwerk, hetwPlk uit eenen met
wijze bemoeijing, om de oorzaken en den
la en kruid gevulden cilinder bestaat, die,
wanneer hi' aangestoken wordt, in de hoogte
zamenhang der din en uit te vorsschen •; ook
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stijgt, en dan met eenen sterken klap nitgaat.
Congrevische raketten, of brandraketten,
bestaan uit een' ijzeren, hollen kogel, waaris vole
vastgeaan eenen blikken bus
maakt •; een lange, daaraan gehechte stok
dient, om er de noodige rigtingaan te geven.
Het gestel om te wet en is een werktuig met
twee, naar alle zijden beweegbare laden of
goten. Zoodrd de kogel daarin gelegd en
aarigestoken wordt, vliegt hi', met een verschrikkelijk geweld, eenige duizend schreden
voort, terwijl uit de gaten der bus een aanhoudende vuurstroom vloeit, welke pekaardig is, aanalle voorwerpen vast blijft hangen.
Na omtrent tien minutes volgt het vaneen
springers des kogels zelf. De werking dezer
vreesselijke engelsehe uitvinding is genoegzaam bekendgeworden.
RAKOEUM, een klein viervoetig dier, de spion
van den leeuw, die zich altijd een eind wegs
vooruit begeeft, wanneer de leeuw op roof
uitgaat.
RAKY , de aangenaamstedrank der Inyliers, van
pruimen toebereid.
RALENTEREN, larigzamer makers verminderen,
belemmeren, verzwakken.
RALENTISSEMENT, fr., de vermindering der be-.
weging • fig., het nalaten, zwakker, flaauwer
worden •; de vermindering enz. Rallentando,
ital., (muz.) - afnemend, langzamer.
RA LLIEMENT , fr., het weder te zamentrekken
der door den viand verstrooide, of uit elkander gejaagde troepen. RalIieren, de verstrooide troepen weder verzamelen, weder in
orde brengen. Gerallieerd, weder verzameld,
weder te zamengebragt.
RAN, een god in Oostindie, wien de sehepping
der apen toegeschreven wordt, die door
zijne vereerders voor verstandig gehouden
worden •; weshalve zij dezelve niet dooden,
maar van hengelooven, dat zij ook met de
geloovigen in het paradijs zullen komen.
RAMADAN, ramasan, de negencle maand van het
turksch jaar,merkwaardig wegens de den Turken daarin aanbevolen dagelijksche gestrenge
vaste, van den opgang der zonne tot aan Karen
ondergarig. Aan het einde der maand houdt
deze vaster,
r! op; en dan volt het groote
vreugdefeest, genaamd de beiram, een offerfeest metplegtige ommegatigen.
RAM ASS EREN, oprapen. Geramasseerd, eigenlijk
verzarneld,dik, sterk, krachtig, stevig, b. v.
een geramasseerde (steige) kerel.
RAMBERG, werden eertijds in En eland de
zwaarste oorlogschepen genoemd •; thans zijn
het ligte en lange rivierschepen. Ook geeft
n somwijlen dezen naam aan de Patachen.
me
RAMENTii, de kleine splinters van gebrokene
bee •; bet draderige, hetwelk bij den
loop afgaat • kleine stukjes van jets •; het geschaafde.
RAMEQUIN, geroosterde sneden brood met kaas,

RAPS.

peper, enz. • of antlers eenig gebak, om dorst
te verwekken.
RAMIFICATIE, verdeeling, uitbreiding in takken,
in kleine aderen • figuurl., het kiemen ontstaan, verbreiden; de bron.
RAMO, een van de voornaamste goden der Heidenen in Oostindie, wiens naam zij elkander
als eengroet toeroepen.
RAMOLADE, fr., eene soort vangeurige saus voor
vleesch of visch.
RAMPE, (Bouwk.) eene schuins opgaande vlakte,
of hellend vlak, dat in stede van eenen trap
gebruikt wordt; ook de zijleuning eens
traps. Desgelijks de opril aan de bank voor
de kanonnen • een zacht glooijende we aan
eenen wal (waarvoor de Franschen echter
liever pente gebruiken).
RANA , ranulu, batrackus, die zweer aan de
tong, welke men vorsch noemt.
RANCI DITEIT, ransigheid, reeds half bedorvene
vettigheden.
RAN CUN E, fr., wrok, haat, vijandschap.
RAN DE VACl/E, is de fransche naam van de
Kuhreihen, een bekend nationaal lied der
zwitsersche herders.
RANDGLOSSE, aanmerking op den rand van een
eschrift.
g
RANG, rib orde ;ook de waardigheid, de stand,
welke iemand, met betrekking tot
de as wee
het aanzien, waarin hi' staat, bekleedt •; de
trap van eer. Rangeren, in orde stellen, zetten, biers en le en, enz. •; ook, aan een'
leant doer • zich in eene rij, in zekere orde
stellen. Rangering, het in orde plaatsen.
RANIMEREN, ranimer, fr., weder leveed maken;
figuurl., bezielen oprolijken • ook het gezigt
eerie betere kleurgeven •; zich ranimeren,
verschen moed vatten.
RAPPE, rape, fr., grof eras to snuiftabak. Rapperen, raper, snuiftabak raspen.
RAPPELLEREN, terugroepen, hij voorbeeld eenen
gezant. Rappel , terugroeping : de gezant
heeft Z1j2t rappel bekomen, dat is, men heeft
hem teruggeroepen.
RAPPIER, een degen.
RAPPORT, fr., het berigt, hetwelk men van eene
zaak geeft, ook eerie onbedachtzame en boosaardige herhaling; oorblazerij; ook de zamenhang van zekere din en met elkander. Rapport (magnetisch) beet de betrekking , of
gemeenschap van dengenen, die gemagnetiseerd wordt met den magnetiseur. of deszeifs teestel. Rapporteren , wederbrengen,
terug brengen, voeren, dragen enz. ; ook
berigt geven, verhalen •; insgelijks uit rates
uitbabbelen • ook van honden rapporteren,
(gebruikelijker apporteren) terugbrengen.
Rapporteur, berigtgever, verhaler, ook een

oorblazer, aanbrenger.
fr. zamenstelling • figuurl.
wedervereeniging, verzoening.
RAPSODIE, eigenlijk, eene bedelaarskiel, van
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oude lompen zamengesteld, figuurl., allerhande te zamengeschrevene zaken •; zamengelapt schrift. Rapsodien, stukken uit de
gedichten van Homerus. Rapsodist, iemand,
die eengeschrift uit andere zamenlapt.
RAPTIN, lat., hats over kop ; in grooters haast.
RAQUETTEN
,
zie raket.
RA QUIT, Zie

racquit.

verdunning der lucht, des bloeds
verwijding der zweetgaten, uitbreiding eener
zaak, die te voren in een en bestek besloten was.
RARITEIT,
zie raar.
RAS, eene soort van zijden of wollen stof, op welker oppervlakte men geen wol of haar ziet.
RAs, race, fr., een tuk, eene soort van dieren.
RASEREN, raser, fr., scheren •; ook vestingwerken verwoesten, sloopen. Rasitur, het alscheren der haren, bij de Roomschka tholijke geestelijken. Rasuren, uitgekraste plaatsen, in
Beni g geschrift.
RASIEL, noemen de Joden eenen engel, die aan
Adam een boek uit den hemelgebragt zoude
hebben, waarin de hoogste wijsheid bevat
was. Adam had echter na zijnen vat dit boek
weder verloren.
RASIERE, voorheen eene korenmaat in de oosteririjksche en fransche Nederlanden.
RASO, eene lengtemaat in Italie.
RASPATIE, het wrijven, door middel van eene
rasp, wrijfijzer, enz.
RASTRAAL, een werktuig, waarmede men vijf
linen in eens op papier trekt, om noten te
schrijven. Rastreren, linen trekker).
RATA, ratae partes, lat., evenredige deelen,
aandeelen, bijdragen. Pro reta, (namelijk
parte) evenredig. Pro rato et grato, voor
krachtig en aangenaam !louden. Rato ternpolls, ter behoorlijker tijd.
RATAFIA, eene soort van sterken drank, van
aardbezien en andere vruchten en kruiden,
op brandewijn getrokken.
RAT DE CAVE, kelderrot, spotnaam aan de peilders of beambten der vereenigde re tern
droits rèunis,
merle spottend droits ruineux
genoemd), onderde Fransche overheersching,
gegeven.
.RATEL, eenperzisch gewigt van omtrent een
halfpond nederlandsch.
RA.TIFICATIE, ratificatio , lat., bekrachtiging.
Ratificeren, bekrachtigen, bevestigen.
RATIIIADEREN, goedkeuren, goedvinden, wettigen. Ratihabitie, goedkeuring, wettiging.
RATIN, ratijn, nopjesgoed, zekere wollen stof.

RAREFACTIE ,

RATINEREN.

Zie Friseren.

lat., zoo veel als raison, fr., rationes
decidendi, de redenen, waarom zoo en niet
andersgesproken of geoordeeld worth; ratio
dubitandi, de reden, waarom men twijfelt ;
rationes dubitandi, et dicidendi, rederien van
twijfel en beslissing ; ratio legis, de reden,
waarom eerie wet zoo ontworpen en zamen-

RATIO,

RAVI.

gesteld is. Ratiocinatio, het verstandig oordeelen en besluiten. Ratiocineren, sluitredenen maken, besluiten. Ratiocinium, tat.,
besluit, sluitrede. Rationalis, lat., redelijk,
overeenkomstig met de rede •; ook met verstand begaafd. Rationalist, iemand, die zijne
godsdienstige grondstellingen alleen uit de
rede afleidt. Rationalismus, degodsdienst
der rede. Ratione, ten aanzien van, uit hoolde
van : ratione conscientiae, gewetenshalve •;
ratione officii, ambishalve. Rationel, fr., dat
onderling zekere belrekkin g heeft; in de
rekenk., wat zich naauwkeurig laat berekenen; ook redelijk ; redematig. Ratio sufficiens,
votdoende reden.
RATISSOIR, het krabijzer, schaafijzer (der schoorsteenvegers, salpeterszieders, bakkers enz.)
het afstrijkijzer voor eene deur of trap, om
de schoenen of laarzen daaraan of te strijken.
RATITI, heeten de romeinsche koperen munten, op welker keerzljde scheepsnavels (rates)
afgebeeld waren.
RATO, de rato, (in den kariselarijstijI) wil zeggen , dat eene zaak voor goedgekeurd en
besloten moetgehouden worden.
RATRAPEREN, rattraper, fr., weder verrassen,
betrappen.
RATus, lat., krachtig, aangenaam ; vast, stijf.
Ratopars, de bijlage, het behoorlijke aandeel, de bijdrage, de bevestiging, bestemmin g. Pro rato, zoo veel als ieders aandeel
bedraagt. Ratum et g ratum, vast, gestadig
en aangenaam. De rato caveren, zorgen, dat
het beslotene zijn beslag krijge; ook cautionem rati stellen, slechts voor zijn aandeel
bor e stellen.
RAUDE, eene ziekte bij menschen en dieren,
waarbij de huid, door de daaronder verborg
,
ene scherpe vochten doorgevreten
wordt
en op de doorvretene plaatsen, eene ruwe
korst bekomt.
RAVAGE, fr., verwoesting, in het algemeen,
eene daardoor veroorzaaktegroote schade;
veel ravage in een huis maken, veel geweld
maken, veel wanorde veroorzaken. Ravageyen, slechten, verwoesten.
RAVAUDAGE, fr., lapwerk. Ravauder, lappen •
lastig vallen, den beest spelen. Ravauderies,
fr., nietswaardige dingen ; nutteloozepraat,
zotgesnap. Ravaudeur, figunrl., een vervelende zwetser, zottegrootspreker, babbelaar.
RAVELIJN, ravelin, fr., een bolwerk, dat eerie
halve maan, of twee zijden van eenen driehoek vertoont, en op zich zelf, door de gracht
van den war eerier vesting afgescheiden
gemeenlijk voor eerie poort aangelegd wordt,
om dezelve te dekken.
RAVILEREN, schenden, verachtelijk maken.
RAVITAILLENENT, nieuweproviandering. Ravitailleren, op nieuw provianderen, van levensmiddelen voorzien. Ravetaillering, het weder
voorzien van eeneplaats met levensmiddelen.
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holle weg, eene die to in den vlakken
grond, of in zeer zacht afloopende hellingen.
RAZE, eerie inhoudsmaat, welke iets meer dan
het derde deel van een se tiers is.
RE, de tweede noot van den toonladder, de D.
REACTIE, reactio, lat., reaction, fr., tegenwerking • terugwerking. Rea ens een middel,
waardoor de reactie bewerkt wordt.
REAAL, zekere spaansche zilvermunt •, ook een
stukgoads, dat nagenoeg eenen halven dukaat bedroeg.
REAAL, zakelijk, wezenlijk, in tegenoverstelling
van woordelijk, als : reale en verbale injurien,
gene zijn dadelijkheden, deze zijn schimpwoorden, ook werkelijk, in tegenoverstelling
van nominaal, wat de uiterlijke benaming
betreft, bij voorbeeld van de muntspecie,
wanneer zij, of met betrekking tot hare innerlijke
waa
rde,
of naar de nominale waarde,
uitgegeven wordt. Reaalschool, eerie school,
in welk niet enkel woorden en talen, maar
ook tot het burgerlijke leven noodige kunsten en wetenschappen geleerd worden. Realia,
gewigtige zaken, die jets van meer belang
dan enkele woorden betreffen, wezenlijke
din en. Realisatie, het in werking brengen,
de bewerkstelliging, verwezenlijking. Realiseren, tot een werkelijk bestaan brew en •;
waren en andere zaken verkoopen, tot geld
maken ; ook in de redeneerkunde, heel realiseren,
eerie reeds erkende waarheid, uit de
ondervinding,verklaren of bewijzen, bij voorbeeld, de stelling : alle menschen zz'in sterfeltjk, wordt door de ondervinding, ten aanzien van het sterven der menschen, gerelaiseerd, dat is bevestigd, of bewezen. Realismus,
(het tegengestelde van idealismus) de
leer, dat buiten ooze voorstellingen, en onafharikelijk van dezelve, werkelijke din en
voorhanden zijn. Realisten, de aanhangers
dezer leer. Realiteit, het ware wezen van een
ding; werkelijkheid, volkomenheid, stellige
bepali rig. Subjective realiteit, den kbaarheid .
Objective realiteit, werkelijkheid.
REAPPRECIATION, fr., de herhaalde schatting eetier waar, enz.
REAR-ADMIRAL, Cog., hij de Engelschen de
Schout bij nacht, dewijl hi' de rear of achterhoede eenergroote vloot commandeert.
REASSUMEREN, vernieuwen, weder opnemen Rearsumptie, NI,. ederopneming.
REASSURAIITIE, tegenverzekering, wanneer een
assuradeur we errs eerie door hem verzekerde
som bezord is, en dezelve door een' derde
wederom laat verzekeren.
REATUS, weerbarstigheid, moedwillig bestaan,
vergrijp, waarover men aangeklaagd wordt.
In reatu, beschuldigd, aangeklaagd. Ook
wordt reatus genomen voor de ellendige
gesteldheid en het erbarmelijke voorkornen
van eenen in hechtenis zittenden tnisdadiger.

RAVIN,
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in de wapenkunde, allerlei
verzonnene figuren die in elkander schijnen
to loo pen, in de muzijk, de veelmalige herhaling van den zelfden Loon. ook repercussie.
REBEBE, eerie korenmaat in Alexandrie, van
orntrent 1 1 /2
schepel.
REBEL, rebelle. fr., oproerling, oproermaker,
muiter. Rebelleren, rebeller, fr., opstand
veroorzaken, muiten. Rebellie, rebellion, fr.,
oproer, muiterij; de gewelddadige opstand
teen zijne wettige overheid.
REBES, hebr., eigenlijk, woeker •; ook over het
geheel, voordeel, gewin.
REBONDIR, fr., terugstuiten, opspringen, gelijk,
bij voorbeeld een bal, die teen den grond
geworpen wordt. Rebondissement, fr., het
terugstuiten, terugkaatsen.
REBOURS, verkeerd, averegts.
REBUS, woordspel, lade grappen, dubbelzinnigheid. Rebus sic stantibus, de Laken zoo geschapen staande.
REBUT, fr., afwijzing; ook uitschot, het we eworpene. Rebuteren, het doel niet laten bereiken, op eerie harde en verachtelijke manier
afwijzen, verdrietig maken, uitwerpen, verwet err; ook afschrikken, den moed benemen.
Rebutant, verdrietig, van personen, en wat
op dezelve betrekking heeft; onaangenaatn,
rampspoedig, onbehagelijk, afschrikkend.
RECADENTIA, lat. wederkeering. Jus recadentiae,
lat.,
de terugkeering, of het vervallen van
een regt aan den vorigen bezitter.
RECAMBIO, ricambio, ital., rechange, fr., tegenwissel, welken men, we ens eenen niet betaalden wissel, met de kosten wederom
trekt.
RECANTATIE, herroeping van aangedane smaadredenen en beledigingen, intrekking van het
geen men gezegd of geschreven heeft. Recanteren, herroepen.
RECAPITEREN, bevorderen, bezorgen
,
b. v. van
brieven. Van wisselsgebruikt men honorere() of aannemen.
RECAPITO, het adresgeven. Aanneming van
eenen wissel • ook wel de wissel zelf.
RECAPITULATIE, korte, hoofdzakelijke herhaling.
Recapituleren, kort, hoofdzakelijk herhalen.
RECEDEREN, terugtreden, afstaan.
RECENS, recent, versch, nieuw, onlangs voorgevallen. Recentiore, op heeter daad. Recentiores, de 'on ere of nieuwere schrijvers.
RECENSENT, beoordeelaar, of aanwijzer, boekbeoordeelaar, boekregter. Recenseren, aantoonen, beoordeelen, voornamelijk van boeken
engeschriften. Recensie, beoordeeling.
RECEPIS, recepisse, fr., blijk van ontvang.
RECEPT, voorschrift, welke bestanddeelen men
ter bereiding eener zaak (bij voorbeeld artsenij, spijs, verw enz.)nemen moet, bijzonder
een artsenijvoorsehrift. Recepteren, artsenijREBATTEMENS, fr.,

middelen voorschrijven; ook dezelve, volgens
het voorschrift, gereed maken.
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procum verbum , lat., wederkeerig werkfr., verzamelplaats; bergplaats voor
woord, in de spraakkunst, bij voorbeeld :
personen en taken ; voor zaken, een pakzich moedegaan •; zich iets inbeelden, enz.
huis, voor personen, een slaaphoek. RecepReciprocatie, wederkeerigheid ; ook eene
taculum, lat., receptacle, fr., plaats waar
vermeende beweging van het uurwerk, die
iets verzameld wordt, als bij voorbeeld water;
men zegt, dat aan hetzelve door de beweging
ook in de kruidkunde,
dat gedeelte eener
der aarde wordt medegedeeld.
bloem, waar de bevruchtingdeelen tezamenREcur, fr., recitatie, het voorlezen uit een bock,
gewassen zijn.
het opzeggen eener redevoering. Recitatief,
RECEPTATOR, in re ten de heler, verheler.
een tusschending tusschen spreken en zinRECEPTIE, het ontvangen van eenen persoon of
ger), in de zangspelen, dat tot verbinding
eene zaak • ook de aanneming van eenen
der handeling dient : eene soort van declapersoon als lid van het gezelschap. Receptien,
merendgezang, waarbij de maat niet naauwschriftelijke berigten van klanten, voor wier
keurig in acht genomen wordt. Reciteren,
rekening men waren ontvangen heeft. Recepreciter, fr., van buiten opzeggen, hardop
titien, (bona receptitia,lat.) speldegeld •; ook
lezen,
verhalen.
dat vermogen eener vrouw, hetwelk zij zich
ter barer eigene beschikking voorbehouden RECLAMATIE, reclamation, fr., terugroeping ;
terugvordering; klagt, bezwaar in re ten •
heeft.
reclame, geregtelijke terugvordering, of de
RECEPTIVITEIT, vatbaarheid, om iets aan te
aanspraak, welke de eigenaar maakt op hetnemen. Receptorium, de sakristie, plaats
geen hem ontnomen is. Reclameren, aanvoor de heilige eaten;; ook het receptenboek
roe en afsmeeken ; ook terugvorderen.
der apothekers.
RECLUDEREN, openen, ontsluiten.
RECES, schriftelijk vergelijk ; afscheid, wederkomst : op reces scheiden •; ook achterstand, RECOGITEREN, herkenken, zich bezinnen, in zijne
gedachten terugroepen.
verzuimde betaling eener som, die men
schuldig is, en deze som zelve. Recesseren, RECOGNITIE, de navorsching eener zaak •; ook
,
een herhaald onderzoek
eene herhaalde
een eindelijk vergelijk of verdrag makes.
bezigtiging •; insgelijks dankbaarheid, verRECETTE, fr., ontvang • recette et la depense,
gelding van ontvangene diensten, een wederontvang en uitgaaf.
dienst • verder erkentenis, bekentenis ; de
RECEVEUR, fr. ,
ontvanger , verzamelaar.
geregtelijke behandeling, wanneer iemand
RECHANGE
,
fr., tegenwissel, zie verder ricambio.
eene oorkonde voorgelegd wordt, dat hi'
RECHAUD
,
eene vuurpan, een vuurbekken.
dezelve erkenne en voorgeldig aanneme.
RECHERCHE, fr., onderzoek, navraag. BecherRecognitiegelden, zijn zoodanige gelden,
cheren, rechercher, fr., naauwkeurig en
welke de erfpachter den grondeigenaar geven
zorgvuldig onderzoeken, nazien • ook zich
moet, als een blijk, dat hi' deszelfs regt van
moeite om iets geven • ook een kunstwerk
g
rondeigendom erkent.
nogmaals met zorgvuldigheid nazien en uitRECOGNOSCEREN, uitvorschen, (van verre) bezigwerken.
ti en • voor regt erkennen, nazien ; in de
RECEDEREN, afstaan, afwijken, tern trekkers.
krrjgsk., de plaatsing en gesteldheid des
RECIDIEF, instorting van eenen zieke, nieuwe
vijandelijken leers
g
onderzoeken en daarvan
aanval van eene reeds doorgestane ziekte.
kennisgeven.
RECIEF, fr., reel!, of ressii, eene ontvangeeel,
of schriftelijke verklaring van eenen schip- RECOLEREN, fr., recoler, nogmaals overzien •
andermaal hooren (b. v. vangetuigen).
P1 dat de goederen ontvangen en in bet
RECOLLETS
fr. , Franciscanermonniken, welke
,
schip geladen zijn.
op klompen met bloote voeten gaan, barreRECIPE, lat., neem, of men neme • zoo beginnen
voeter monniken.
degeneesheeren hunne recepten.
RECOLLIGEREN, se recolliger, fr., zijne gedachRECIPIANGULUM, lat.. hoekmeter, een werktuig,
ten be ales ,
zich weder bezinnen.
om de hoeken op het veld te meten.
RECOMNANDABEL, recommandable, fr., aanbeveRECIPIENDAIRE, fr., recipiendus, lat., iemand,
lingwaardig, lofwaardig, schatbaar. Recomdie om een ambt aanhoudt, of in een gezelmandatie, aanbeveling, voorspraak. Recomschap wenscht te worden opgenomen ; de
manderen, aanbevelen, aanprijzen •; ook
optenemene,
kandidaat.
in renter inscherpen; ook iemand aanbeveRECIPIENT, ontvanger, scheikundig werktuig;
len, verzoeken, dat men hem bescherming
ook het klokkenvormige glas op het bard der
verleene,
vriendschap, of liefde betoone.
luchtpomp. Recipieren, aannenrien, innemen,
RECOMMANDARESSE, in Frankrijk eene vrouw,
wederopnemen, ontvangen.
welke verlof van de overheid heeft, om
RECIPROCITE, fr., wederkeerigheid, wederkeerige
dienstboden aan te wizen of te verhuren.
betrekking. Reciproque, fr., wederzijdsch,
wederkeeri , onderling. Reciproceren , RECOMPENS, recompense, fr., belooning, dat is
de ter belooning gegevene zaak • ook fig.,
reciproquer, fr., op gelijke wijze behandelen,
loon, vergelding, straf; en recompense,
met gelijke munt betalen, vergelden. Red-
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daarvoor, in plaats daarvan. Recompenseren,
beloonen, figuurl. vergelden.
RECOMPLETEREN, weder voltallig, weder geheel
maker).
RECOMPOSITIE, de wedervereeniging der deelen
ns ligchaams •; ook in de scheikunde.
ee
RECOMPTEREN, nogmaals tellers ontvangen geld
natellen of den staat der kas opmaken.
RECONCILIATIE, reconciliation, fr., verzoening,
bevrediging • ook de wederinwijding eener
ontvvijde kerk. .Reconcilieren, reconcilier,
fr., weder verzoenen, bevredigen.
RECONFRONTATIE, reconfrontation, fr., tweede
verhoor dergetuigen en des aangeklaagden.
Reconfronteren, nog eens teen elkander
verhooren.
RECONNAISSANCE, fr., erkentelijkheid, dankbaarheid •; ook het weder erkennen • insgelijks,
eerie schriftelijke bekentenis van iets ontvangen to hebben. Reconnaissant, erkentelijk,
dankbaar.
RECONVALESCENT, hij, die uit eene ziekte herstelt,
aan de beterhand is. Reconvalescentie, de
herstelling uit eene ziekte. Reconvalesceren,
herstellen, aan de beterhand zijn, genezen.
RECONVENIENT, een teen- of wederklager. Reconrenieren, tegenklagen, eene tegenklagt
doen, of op de baan brengen. Reconventie,
wederklagt, tegenklagt.
RECOQUEREN, opwarmen, opkoken •; nog Bens ter
hand nemen.
RECORDABEL, recordable, fr., wat men zich herinnert, of herinneren kan. .Recordatie, eene
herinnering. Recorderen, herinneren.
RECOURS, fr., teruggang, terugvordering, toevlugt; schadelooshouding • zijn recours aan
irnand
nemen, zich door hem schadeloos
e
laten houden.
RECOUVREREN, weder bekomen, weder verkrijgen.
RECREATIE, uitspanning, verlustiging, verkwikking, verfrissching. Recreeren, verfrisschen,
verlustigen, verkwikken, vermaken.
RECREDITIEF, de terugroeping (van eenen gezant),
waardoor het creditie vernietigd of teruggenomen wordt.
RECREMENT, of an vuiligheid, ontuig. .Recremens, fr., zekere vochten, bij voorbeeld het
speeksel, de gal, enz., welke van het bloed
afgescheiden worden.
RECRIMINATIE, tegenbeschuldiging, tegenklagt,
tegenverwijting,beschimping. Recrimineren,
weder beschuldigen, tegenklagten doen, weder beschimpen.
RECRUDESCE TIE, verergering eener ziekte, welke
reeds beterschap beloofde.
REC1tUUT, nieuw aangeworven soldaat, pas aangeworvene. Recruteren, werven, ligten, voltallig maken, geheel maker!.
RECTA, (namelijk via), langs den re ten we •
re tuft.
RECTANGULUM, lat., een regthoek, figuur, welker

REDE.

hoeken alle regt zijn. Rectangulaire, fr.,
regthoekig.
RECTASCENSIE, rectascensio, lat., de re to klimmin g (in de sterrekunde).
RECTE, lat., regt, juist, naauwkeurig, goed,
zeher, genoegzaam •; eerlijk, opregt. Rectebene, lat., zeer veel.
RECTIFICATIE, rectificatio, lat., de regtmaking,
verhelping, verbetering, het in orde brengen, zuiveren. Rectificeren, verbeteren, regtmaken, verhelpen, in orde brengen •; gerectiticeerde spiritus, meermalen overgehaalde
wijngeest. Spiritus rector, het aromatische
gedeelte eerier plant.
RECTO FOLIO, lat., op de re ter zijde, dat is op
de eerste of voorste bladzijde.
RECTOR, lat., een opziener, bestuurder van
eene latijnsche school. .Rectoraat, de waardigheid of het ambt van rector. Rector magnificus, de opperbestuurder van eenen akademischen raad, of senaat.
RE CU, fr., schriftelijk bewijs, dat men iets ontvan en of aan genornen heeft.
RECUEIL, fr., verzameling, verscheidene zamengebragte of verzamelde dingen. Recueillenient, verzarneling van de gedachten,
dengeest, het gemoed, enz., om over eene
zaak ernstig na to denken •; de aandacht.
Recueilleren, verzamelen, vergaderen •; herstellen • ook zich herstellen, tot zich zelven
komen.
RECUL, fr., de tern loo teruglooping van het
geschut ; het achteruitgaan, deinzen. Reculeren, terugloopen, terugstooten, achteruit gaan, wijken.
RECUPERAT1E, wederverkrijging, herovering.
.Recupereren, weder verkrijgen, heroveren.
RECURBEREN, teruggaan •; zijne toevlugt nemen,
zich tot iemaud wenden, aan iernand houden.
Zie recours.
RECUSABEL, recusable, fr., verwerpelijk, weigerbaar. Recusatie, recusatio,lat., weigering,
verwerping, het afslaan, terugzenden •; recusatiojudicis, het verwerpen van den re ter •;
recusatiojuramenti, de weigering van den
eed. Recuseren, weigeren , verwerpen
afslaan, terugzenden.
REDACTEUR, fr., een verzamelaar, drukbezorger, schikker en uitgever (van tijdschriften).
Redactie, verzameling, de drukbezorging •
gezamenlijke uitgevers van tijdschriften.
REDARGUEREN, Wederleggen.

de dagteekening van eenen brief
veranderen, op nieuw dateren, vroeger dateren.
REDDITIE, redditio, lat., teruggaaf, wedergeving,
overgaaf (van eene vesting).
REDEKUNDE, de wetenschap, welke den mensch
REDATEREN,

opleidt, om wel en bondig to redekavelen,
anders onder den naam van logica bekend.
REDEMTIE, redemtio, lat., terugkooping, los-

kooping, verlossing, bevrijding, redding.
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Bedemtor, verlosser , bevrijder, redder •
redemtor litium, een proceskooper, die regtsgedingen aan zich brengt.
REDERIJK ER, verbasterd van rhetoriker, onder
welken naam er zich, weleer, door geheel
Nederland, een aantal lieden in gezelschapP vereenigde, om zich in de redekunst,
rhetorica, te oefenen.
REDEVABEL, redevable, fr., verpligt, verschuldigd, erkentelijk.
REDRIBEREN, tern even of terugnemen •; het
gekochte teen betaling van het koopgeld
weder tern even. Redhibitie, redhibitio,
lat., de teruggave, terugneming.
REDICULUS, een romeinsche god, die zijn' naam
van redire, terugkeeren, bekwam, ter gedachtenis aan den aftogt van Hannibal.
RE DIESIS, aldus noemen de tegenwoordige Solmisatoren den Loon dis.
REDIGEREN, te zamen bren o.en, opstelien, voor
de drukpers Breed maen, op het papier
brengen. Zie redactie.
REDINEREN, terugkoopen, loskoopen, verlossen,
bevrijden. Zie redemtie.
REDINGOTE, fr., (eigenlijk naar het engelsch
redingcoat) een rijrok, overrok, in den norm
van eenenpriesterrok, wijd en lang tot op de
voeten ; redingote ajustee, fr., morgendragt
der dames, lane overkleed om uit te gaan.
REDINTEGRATIE, redintegratio, lat., hernieuwing,
weder herstelling. Redintegreren, herstellen, hernieuwen, weder volkomen maken.
REDITUS ANNUI, jaarlijks inkomen of verval.
REDryrvus, weder levend, hernieuwd.
REDOUBLEREN, verdubbelen, dat is met meer
sterkte of nadruk herhalen • vermeerderen,
versterken.
REDOUTABEL, redoutable, fr., vreesselijk, ontzaggelijk, geducht. Redoute, fr., eene veld- of
schrikschans, kleine vierhoekige verschansing • ook eene maskerade, maskerade dans.
Redouteren, vreezen, duchten, schuwen.
REDRESSEMENT, fr., het regt maken, of regt worden. Redresseren, weder regt maken, weder
oprigten, zetten, plaatsen, buigen, maken •
te regt brengen, herstellen, eene zaak wederom den behoorlijken vorm geven,verbeteren.
REDUCEREN, terugbrengen, terugvoeren •; verminderen, beperken, intrekken •; in waarde
vernederen, in prijs lager stellen. Reducering
en reductie, terugvoering, terugbrenging,
herleiding (van maten, gewigten en munten);
vermindering, afdanking • reductio ad arbitrium boni viri, de overlating aan de re terlike willekeur.
REDUIT, eene soort van kleine citadellen, Welke
naar het veld toe bestaan uit 2 bastions, en
2 halve, van den omvang der vesting afgesnedene, courtinen, en naar de stall toe uit
2 kleinere, gewoonlijk halve bolwerken,
ere
welke van dezelve door eene bijzond
gracht afgesneden zijn. Ook de kleine raveKUNSTWB.
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lijns, Welke in de groote op den inspringenden hock der contrescarpe aangebragt warden.
REDUNDANTIE, overvloed, overmaat s overtolligheid. Redunderen, terugvloeijen •; in overvloed zijn.
REDUPLICAAT,
,
een nogmaals verdubbeld
afschrift
Reduplicatie, de wederverdubbeling. Redupliceren, wederverdubbelen.
REDUPLICATIEF, drukt uit, dat een predikaat aan
het subject noodzakelijk ; specificatief daarentegen, dat het aan hetzelve slechts toevalvallig toekomt. » De koning van Zweden
heeft in Upsal te bevelen, » is een voorbeeld
van het eerste, en ,» de student is schilder, »
Berl voorbeeld van het laatste.
REDURATOR, een der heidenschegoden, die den
akkerbouw beschermden.
REE, rei, rai, eene portugesche munt, waarin
bock en rekening gehouden wordt.
REEEL, reel, fr., zakelijk, wezenlijk, werkelijk,
zeker, gewis, vast, grondig (van ken.nis)
rate ivaarde, het gehalte, de zakelijke of
innerlijke waarde, van geld, munten of landsschuldbrieven,.(in tegensielling van de nomiHale, of naamswaarde).
REENTIE, de wederkoop, herkoop.
REEF, in het algemeen een touw, hetwelk in
het midden van eene zeilsten,
to en de ra
g
bevestigd is. Langs hetzelve loopt het zeil
naar beneden, en wordt daaraan opgeheschen.
RE ET CORPORE ARRESTEREN, persoon en goederen
in beslag semen.
REEXHIREREN, weder vertoonen, overhandigen.
REEXPORTATIE, het weder uitvoeren, de transito
handel.
REFACHE, re attic het schadelijke gedeelte der
waren, voor welke eene korting van betaling plaats vindt.
REFE, eene lengtemaat op het eilaud Madagascar, omtrent 3/4 el lang.
REFECTIE, refectio, lat., verkwikking, laving •;
een verkwikkingsmaaltijd, in de vasten, bij
de roomschgezinden. Refectorium,de verkwikkings- of eetkamer, eetzaal in kloosters
en anderegeestelijke gestichten.
REFELLEREN, wederleggen.
REFERAAT, het berigtarnbt •, berigt, de voordrat. Referendarius lat., referendaire, fr.,
een berigtgever. voor'drager (bij geregtelijke
zittingen). Refereren, berigten, berigt geven,
voordragen. Referendum, het te berigtene,
waarover berigt moet medegedeeld worden •;
ad referendum, om te berigten (overnemen).
REFEREIN, zie re rein.
REFICIEREN , weder herstellen , verkwikken ,
oprigten, verbeteren •; ook met spijs en drank
sterkende, verkwikkende artsenijmiddelen.
REFIGEREN weder aanplakken , aanhechten ,
aanslaan.
REFIN, re 'no zeer fijn ; suprafijn.
47
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REG!.

, terugkaatsen, spieninklijk of ander landsheerlijk voorregt ,
gelen •; op jets denken of acht geven. Reflechoogheidsregt. Regaleren, (heerlijk) onthalen, bedienen. Regalia, (namelijk jura), kotor, een terugwerper, terugkaatser. Zie
reverbere. Reflexie, de terugkaatsing, terugninklijke, landsheerlijke regten, hoogheidsstraling • opmerking, aanmerking, overdenre ten.
king • reflexiehoek, (gezigtk.) hock van terug- REGARD, fr, blik, aanblik • opmerking, ontzag,
kaatsing, gelijk zijnde aan die van invalling.
achting, eerbied. Regarderen, beschouwen,
letters, achtgeven, opmerken ; ontzien.
REFORMATIE, hervorming, bijzonder de godsdienstverandering door Luther, Calvin en REGATTA, een volksfeest teVenetie,
bestaande
in eene wedvaart van eene menigte booten,
anderen daargesteld. Reformator, reformaop de kanalen van de St. Marcusplaats of tot
teur, hervormer, bijzonder, een geloofszuiaan een zeker doelwit.
veraar. Re forme, de verandering, wedervorming, omschepping; (krijgsd.) de ver- REGEL, een rigtsnoer, voorschrift.
mindering, door afdanking of door uitmon- REGEL-ZUSTERS, vrouwen van de derde orde van
St. Franciscus, die wet kloosterwetten en
stering; op reforme stellen, buiten dienst en
op verminderde soldij stellen. Reformeren,
ordesteekenen hebben, maar niet te zamen
hervormen, verbeteren.
wonen engehuwd of ongehuwd zijn kunnen.
REGENCE, fr., het regenischap, rijksbstuur.
REFRACTAIRE, fr., een weerspannige ; een, die,
in de krijgsdienst opgenomen zijnde, zich REGENERATIE, de wedergeboorte; wederopkweeaan denzelven onttrekt. Refractie, refractio,
king, herschepping, omvorming, wederherlat., de breking der lichtstralen, straalbrestelling. Regenereren, weder voorthrengen,
herstellen.
king. Refrangibel, refrangible, fr., (natuurk.)
breekbaar, datgebroken kan worden. Re- REGENT, la ndheer,vorst, heerscher, rijksbestuurfrangibiliteit, breekbaarheid; eigenschap der
der. Ook wordt degrootste diamant in eerie
lichtstralen, om, bij den over an uit eene
vorstelijke kroon regent genoemd.
mid denstof in eene andere van verschillende REGEREREN, op nieuw inbrengen, tegenwerpen.
digtheid, hunne vorige rigting meer of REGESTUN, een bock, waarin alle bullen en
minder te veranderen.
breves derpausen ge
p laatst worden.
REGIE, fr., de leiding het beheer, van zekere
REFREIN, referein, zekere soort van gedicht, bij
de oude rederijkers gebruikelijk, van het
inkomsten. Regie van den tabak, het beheer,
wederbrengen, omdat men aan
de alleenhandel van den tabak.
lat. referre,
het elude van elk koppelvers denzelfden reel REGIME, fr., regimen, lat., bestuur ; levensregel,
herhaalde, even als in het zoogenoemde roneetregel, rigtsnoer.
deel ; ook verdrietige herhaling van eene en REGIMENT, staatsbestuur •; legerschaar , heerschappij.
dezelfde zaak.
ittooN, kring, kreits, gewest, als luchtgewest,
REFRICIEREN, weder opkrabben, van nieuws
opscheuren, als eene wand.
aardstreek; zeker gedeelte van het menschelijk Iigchaam.
REFRIGERANTIA, lat., verkoelende mid(Men. Refrigeratie, afkoeling, verkoeling, REGISSEUR, fr., een beheerder •; rekeningvoerder,
belastingontvanger • tooneelbeheerder , die
verfrissching. Refrigereren, afkoelen verde rotten uitdeelt.
frisschen.
REGISTER , naamlijst , na- of bladwijzer •; in
REFRINGEREN, opbreken, verbreken.
orgels, verscheidene tot eene soort van geluiREFROIDEREN, fr., refroidir, afkoelen, verkoelen,
den behoorendepijpen : alle registers bijzetverkouden.
ten, alle stemmen laten hooren ; registers
REFUGE, fr. refugium, lat., eene schuilplaats,
toevlugt, toevlugtsoord. Refuge, een vlughouden, bij boekdrukkers, zorgen, dat bij
teling, bijzonder geloofsvlugteling, eene gede wederdruk het juist in de punctuurgaten
vlugte Protestant uit Frankrijk (1683) ander
van de schoondruk kome, opdat de kolomLod XIV, protestansche uitgewekene.
menop beide zijden overeenkomen ; ook
Refugieren, uitwijken, ontwijken, voortvluglucht- of trek at in smeltovens. In het zwarte
ti g zijn.
register, in een kwaad blaadje, eenen slechten
naam, staan •; registerschip , een spaansch
REFUNDEREN , weder ingieten •; weder geven,
terug geven, wederbetalen. Refusie, terugrtuig, dat tot varen en handelen naar de
vas
Westindien en Amerika bestemd is; en zijnen
gaaf, terugbetaling.
naam daarvan heft
ontleend, dat deszelfs
e
REFUS, fr., refuus, weigering, weigerend antbevrachti rig vooraf naauwkeurig opgeteekend
woord. Refuseren, weigeren.
engeregistreerd wordt.
REFUTATIE, refutatio, lat., wederlegging. Re uteren, wederleggen.
REGISTR 4.TIE, het inschrijven van acten, enz.
Registrator, een inschrijver, indrager; schrifREGAAL. koninklijk, voortreffelijk • in orgels,
een register, dat de menschelijke stern naten- of oorkondenschikker. Registratuur ,
bootst, en van daar ook, vox humana, meneene actenkamer, bewaarplaats der oorkonschenstem genoemd wordt. Regale, een koden, acten, enz.
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voorschrift, verordeningtsnoer.
, rig

REGLISE
,
ledersuiker.

lat., rijk: Regnum animale, vegetabile
et minerale ; het dieren- planten- en dell-

REGNUM,

. stoffenrijk.

RELI.

zitting heeft. leder Pacha heeft desgelijks
eenen Reis-effendi, Welke gepaster Onder,
en onder den
refs-effendi zoude heeten
vorigen staat. — Reis-katib of Kiatib, de
g
eheimschrijver van den turkschen keizer.
REIS NAAR JAFFA, een spreekwoord, van de
gevaarvolle reizen der kruisvaarders naar het
Heilige land afkomstig, en beteekenende over
het algemeen eene gevaarlijke onderneming.
REINTEGRATIE, zie redintegratie.
REINTJE, benaming van den vos in de fabelen •

fr., kramerijen, kramerswaren.
REGREs, regressus, lat., tern an • verhaal van
schade op iemand. Regressief, teruggaande,
terugwerkende.
REGRET, fr., leed, leedwezen, rouw, droefheid
over het verlies van lets of eerie mislukte
hoop. Regretteren, betreuren, beklagen.
Reintje de vos.
REGTHOEK. Zie Rectangulum.
REITERATIE, herhaling. Reitereren, herhalen,
REGULA, lat., zieregel. Regularist, een regelaar,
hernieuwen, vernieuwen.
regelgever. Regulariter, lat., regelmatig, in RELAAS, zie relatie.
de orde, op eerie ordelijke wijze. .Regulari- RELACHE, fr., uitspanning, verlustiging, rust,
teit, regelmatigheid, juistheid. Regulatief,
het uitrusten,
ophouden, nalaten. Sans
voorschrift, rigtsnoer, schikking. Reguleren,
relache, zonder ophouden, onophoudelijk,
regelen, schikken, rangschikken, in orde
rusteloos. Relachement, fr., verslapping,
brengen, bijzonder van uurwerken. Regulaauwheid, vermindering, veronachtzaming.
lering , regeling, rangschikking. Regulier,
Relacheren, slap smaken, verslappen, nalaregelmatig. juist. Regulieren,regulares, lat.,
ten, ophouden, vermoeijen, laten varen.
ordesgeestelijken.
Rums, fr., pleisterplaats, verwisseling van
REGULATOR, bij de horlogiemakers de onrust,
paarden, versche paarden, nieuw voorspan •;
met het snekrad in een zakuurwerk ,
zoo als
de tusschenruimte in de tapijten, alwaar
de slingcr met deszelfs lies aan de slingereene nieuwe kleur of figuur begint.
uurwerken. Ook een werktuig, dienende, RELANCEREN, (jagtk.), een wild weder opjagen •;
om eerie altijd eenparige -warmte te onderfig. iemand opzoeken, ten cinde hem tot iets,
houden.
wat hi'j ongaarne doet, over te halen.
REGULUS, fr., rêgule, het zuiverste en fijnste
RELAPS, relapsus, een afvallige, die, reeds eengedeelte van eene erts, die bij het smelten
maal van de ketterij tot het ware geloof
midden in de massa blijft staan •; de koning :
teruggekeerd, op nieuw afvalt.
regulus antimonii, het halfmetaaldecl van RELATIE, relaas, verhaal, berigt, de aanwijzing,
het spiesglas, waarvan men, naar verscheimelding, voordragt • de betrekking, waarin
denheid der bijgevoegde zouten of metalen,
de eene zaak tot de andere, of de eeneperonderscheidene koningen heeft.
soon tot den anderen staat. Relateren, verREGURGITATIE, zfe vomeren.
halen, vertellen • relata refer°, ik verhaal
REHABILITATIE, het weder in den vorigen stand
het een ik gehoord heb. Relatief, relative,
plaatsen. Rehabiliteren, weder in den vorilat., betrekkelijk: pronomen relativum, begen stand plaatsen, weder in staat stellen,
trekkelijk voornaamwoord, in de spraakk.
wederom eerlijk maken, weder bekwaam RELAXANTIA,
lat., ontspannende of losrnakende
maken,
herstellen.
middelen. Relaxatie, losmaking, verslapREHAUTS, fr., de hoogsels, verhoogde, heldere
ping, uitzetting der spieren •; het ophouden,
deelen van eene schilderij.
verzachten of verminderen der straf. RelaxeRtJICIEREN, verwerpen. Rejectie, de verwerren, slap of wijd maken •; ontbinden, bevrijhet verwerpen.
den, verligten, verzachten.
P
REIMPOSITIE, eene herbelasting, eene nieuwe
RELEGATIE, relegatio, lat., de verbanning naar
belasting.
zekereplaats. Relegeren, verbannen, we
RE1MPRESSIE, de herdruk. Reimprinzeren, herzenden • afschaffen.
drukken.
RELEVANT, verheffende, gewigtig, dienstig.
RE/NE, de koningin, b. v. in het schaakspel.
.Releratie, relevatio, lat., opheffing, bevrijRUNE-CLAUDE, eene soort van zeer sappige
ding. Relevêe, fr., de namiddag, namiddagsgroene pruimen.
tijd. Releveren, oprigten, opheffen •; weder
REINETTE, koningsappel, eene zeer smakelijlie
opbouwen •; iemand weder op de been brensoort van appelen.
gen, hem ophelpen • lets luisterlijk of bevallig
REIS, bij de Turken in het algemeen een bevelmaken; bevrijden, van eene verpligting
hebber, maar bijzonder de bevelhebber van
vrijspreken.
een schip. Ook eene rekenmunt in Bombay RELICTEN, in de regtstaal, nagelatenen.
waarvan 5 omtrent 1 cent uitmaken. Ook RELIEF, fr., verheven of gedreven werk in hout,
hetzelfde als Re. — Reis-effendi, de rijksmetaal, enz. • figuurl. glans, roem, eer, aankanselier en minister van buitenlandsche
zien. Ilaut-relief, plein-relief, relief entier,
zaken bij de Porte, die merle in den Divan
geheel verheven werk. Zie bas-relief.

REGRATTERIE,
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religio, lat., religion, fr., degodsdienst, godsvrucht, godzaligheid, godsvruchtie gemoedsgesteldheid •; geweten, naauwgezetheid. Religieuse, fr., eerie non, kloostervrouw, geestelijke of kerkelijke dochter.
Religieux, fr., vroom, godvruchtig, naauwgezet van geweten •; een monnik, geestelijke
of kerkelijke. Religiositeit, godsvrucht,
naauwgezetheid van geweten.
REUNQUEREN, verlaten, achterlaten, nalaten, als
zijn vermogen aan zijne bloedverwanten of
andere erfgenamen.
RELIQUIARIUM, lat., reliquaire, fr., verzameling van heilige overblijfselen. Reliquie, het
overblijfsel, overscbot, bijzonder van de
beenderen, kleederen of andere din en van
heiligen. Reliquien, heilige overblijfsels,
heilige beenderen. Reliquus, ook reliqua,
het overige, overschot, wat er nog aan het
geheel ontbreekt • bij titels • et reliqua,
wanneer men denganschen titel niet wil
zetten.
RELOCATIE, relocatio, lat., wederverhuring of
verpachting, verlenging van den huur-of
pachttijd.
RELUEREN, weder inlossen • vergoeden. Reluitie,
de wederinlossing van een pand.
REMA, (voorheen Scylla), een hooge rots in de
straat van Messina, welke voor de schippers
gevaarlijk was.
REM ACU TETIGISTI, woordelij,
k gij hebt de zaak
met de naald aangeroerd, dat is, gij hebt den
spijker op den kop geslagen, gij hebt het
getroffen, geraden.
REmArNs, eng., remanentia, lat., overblijfsels,
zonder orde of keus zamengeworpen, rommelzo.
REMA.NCIPATIE, bij de Romeinen de scheiding
eener soort van echtelijk verdrag, waarbij de
bruid den bruidegom door eenen handslag
gegeven was geworden, en hi' haar nu, bij
de scheiding, dezen handslag terug gaf.
REMARCUABEL, remarquable, fr., bemerkenswaardig, merkwaardig. Remarque, fr., opmerking, aanmerking. Remarqueren, aanmerken, opmerken, aanmerkingen maken •;
waarnemen ofgewaarworden.
REMBARQUEMENT, fr., wederinscheping. Rembarqueren, wederinschepen.
REMBOURSEMENT, fr., wederbetaling, teruggaaf.
Rembourseren, wederbetalen, vergoeden,
weder even,
REMEDIABEL, remediable, fr., herstelbaar, geneeslijk, verhelpbaar. Remedie, remêde, fr.,
remedium, lat., een middel, hulpnaiddel,
geneesmiddel, redmiddel. Remedieren, herstellen, helpen, verhelpen, hulp of raad geven. Remediering , herstelling, verandering.
REDnernt, fr., wederingewekene •; een uitgewekene, die weder in het vaderland terug is
ekomen.
g
REMINISCENTIE, de herinnering, het herinneringsvermogen.

RELIC;

RENC.

fr., gelijkoogig of gelijkpuntig, wanneer
men even veel oogen of punter' heeft (in het
kaartspel), enkel door even veel steken, pun-.
ten of oogen to hebben, verloren •; ook weerinzet, dubbele inzet. Remise, de zending,
overmaking, bijzonder van geld waren, wissels enz., uitstel, nalating • inzet (in het
kaartspel) •; ook eene schuur, bewaarplaats,
bijzonder voor hout, wager's, enz., wagenhuis, koetshuis. .Remissibel, remissible, fr.,
vergefelijk, verzoenlijk. Remissie, remissio,
lat., de terugzending •; vrijstelling, kwijtschelding van belasting, straf enz. Remissoriales, (namelijk literae), terugzendings-of
terugswijzings- schrift, waardoor een regtsgeding weder naar de vorigeregtbank teruggewezen wordt.
REMITTENT, een overzender, ontvanger en uitbetaler van eenen wissel. Remitteren, terugzenden, overzenden, geld of wissels overmaken • ook iets van eene vordering laten vallen.
REMONSTRANTIE, remonstratie, remonstratio, tegenvoorstelling , tegenwerping , bijzonder
het, op de Dordrechische synode, door de
aangeklaagden ingeleverde tegenschrift,waarvan zij den naam van Remonstranten bekomen hebben. Rem,onstreren,
tegenvoorstellen
doen, tegenwerpingen makers.
REMONTE, fr., degeheel- of voltalligmaking,
bijzonder van p g arden en fruiters. Remonteof remonteerpaarden, paarden tot het voltalligmaken der ruiterij dienende. Remonteren,
op nieuw opinaken (van hoeden enz.) •; van
nieuwepaarden voorzien.
REMORDS, fr., remors, gewetensangst, wroe-

REMIS,

ging.

hinderers, verhinderen, ophouden,
vertragen.
REMOTIE, verwijdering, afzetting. Removeren,
wegbrengen, afzetten, verwijderen.
REMOTIS ARBITRIS, na het wegzenden der getuigen, in het geheim. Remotis partibus, na
het wegzenden van beide partijen.
REMPART, fr., muur, wal, voormuur van eene
stall, vesting.
REMPLACANT, een plaatsvervanger, plaatsbekleeder(bijzonder in den krijgsdienst). Rempla,
ceren
in iemands plaats treden, iemands
plaats vervullen, innemen, weder bezetten.
REMPLI, fr., het opnaaisel, de inslag, aan een
verkort kleed.
REMUNERATIE, belooning, vergelding. Remunereren, vergoeden, beloonen, vergelden.
RENCIIEREREN, rencherisseren, opbieden, verhooren • duurder worden, opslaan. Rencherissement, fr., het opbieden, verhoogen der
prijzen, duurder maken der waren, de opslag.
RE1NCONTRE fr., het toevallig ontmoeten, onverwacht tegenkomen, bijzonder van vijandelijke
hoopen krijgsvolk •; ook oneenigheid, tweestria. Rencontreren, bejegenen, ontmoeten,
aantreffen, vinden.
REMOREREN,
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REPI.

monniken, die niet
n
fr., rekeninghouder, rekeningvoer- RENUITEN, in oude tijde
opgesloten leefden, maar rondtogen.
der; rendant van rekening, die rekening
doet. Renderen, opleveren, bedragen, op- RENUMEREREN, natellen, vergelden, ingekregen
geld weder uitgeven. Renumeratie, hertelder van de whist eener zaak.
en brjzon
breng,
ling.
RENDEZ-VOUS, fr., eene zamenkomst, afgesprokeneplaats ter zamenkomst, bestelling • RENUNCIATIE, weigering, afstand, ontzegging.
Renunciatio succencionis, lat., afstand van
iemand een rendez-vous geven, iemand erde nalatenschap. Renunciatio litis, lat., de
ens bestellen.
g
opheffing van het gevoerde protes. RenunciRENEGAAT, een afvallige, die van het Christeneren, weigeren, ontzeggen •; ook afstaan, afdom tot het Isramismus is overgegaan.
stand doen.
RENEGEREN, weder loochenen, nogmaals onten het
RENVERSEREN, omkeeren, omverwerp,
kennen.
onderste boven keeren.
RENFONCEMENT, fr. dieping, die to •; (doorzigtk.)
als de voorwerpen zeer ver verwijderd schij- RENvom-, verzending • aan- of verwijzing.
nen • (bouwk.) de die in in eenen muur REO NEGANTE, ACTOR! INCUMBIT PROBATIO, wanneer de aangeklaagde jets loochent, moet het
voor een schilderijvak enz.
de aanklager bewijzen..Actore non probante,
RENFORCEREN, versterken, vermeerderen, sterreus est absolvendus, wanneer de aanklager
ker maken, verhoogen. Renfort, fr., verfilets bewezen heeft, dan behoeft de aan esterking.
klaagde een tegenbewijs.
RENITENT, een wederstrever. Renitentie, weerspannigheid, tegenstand. Reniteren, tegen- REORGANISATIE, wederinrigting, nieuwe inrigtin g. Reorganiseren, weder inrigten, herstreven, zich verzetten, weerstreven.
vormen, herscheppen.
RENITENTIE, tegenstand, tegenstreving, wederspannigheid. Renitent, weerspannig • reni- REPARABEL, rêparabie,fr.,herstelbaar, hernieuwteren, zich verzetten.
baar, verbeterlijk. Reparatie, verbetering,
hernieuwing, herstelling, schadevergoeding,
RENOMMEE, fr., beroemdheid, naam, roep, mare,
schadeloosstelling. Reparation d'honneur,
gerucht, aanzien. Par renommee, bij name,
fr., herstel van eer, vereerlijking. Repareren,
bij geruchte. Renontmeren, zich eenen naam
verbeteren, herstellen, vernieuwen, (b. v.
maken, inzonderheid door twistzoekerij en
baldadigheid. Gerenommeerd, beroemd beeengebouw) •; weder goed maken (als eenen
misslag).
faamd. Renommist, hij, die wegens zijne
REPARTIEREN, deelen, uitdeelen, verdeelen.
baldadigheid en twistzucht bekend is.
Repartitie, verdeeling, indeeling.
RENONCE, fr., ontzegging, verloochening •; de
ontbrekende kleur, in het kaartspel. Renon- REPAS, de maaltijd, het maal, gastmaal, het
ceren, zie renuncieren. Zich renonceren, in
smullen. Re as de noces, het bruiloftsmaal.
het kaartspel, eene kleur wegwerpen, om REPAS, de terugtred van een paard. .Repasseren,
renonce te bekomen, om de opgespeelde
weder eeneplaats doorkomen.
kaart met troef te kunnen halen.
REPASSEREN, weder door of voorhij reizen, teruggaan, ook eene rekening nogmaals doorRENOVATIE, renovatio, lat., vernieuwing, hernieuwing. Renoreren, vernieuwen, hernieuloo pen; wederovertellen, nagaan,overdenken.
wen, verbeteren • (van wissels) derzelver REPELLEREN, af- en terugdrijven. Repellentia,
terugdrijvende middelen.
vervaltijd of inlossen uitstellen.
REPERCUSSIE, terugwerping, tern stool weerRENSEIGNEMENT, fr., aanwijzing, melding, inlichting, berigt; inzonderheid aanwijzing
stoot, terugkaatsing (van lichtstralen) •; in de
muzij,
k wanneer twee of meer stemmen
van de uiterlijke teekenen,
waaraan iemand
gevoegelijk op elkander volgen. Repercussief,
te kennen is.
terugdrijverid. Repercutieren, terugwerpen,
RENTS, inkomst van vermogen, landerijen kapiterugstooten, terugkaatsen.
tales. Lijfrente, inkomst die met den flood
ophoudt. Renten, interessen opbrengen : dat REPERTORIUM, lat., repertoire, fr.,- een zaakrekapitaal enz. rent niet. Rentenier, iemand,
gister, bock om na le slaan, verzamelboek •
die van zijne renten leeft, of, in het algeook eene list van de stukken, die in den
meen, die renter' te innen heeft. Rentenieren
schouwburg zullen vertoond warden.
van zijne renten leven. Rentmeester, zaak- REPETENT, cen onderleeraar voor de herhaling
van het geleerde • herhaler. Repeteren, herwaarnemer.
halen. Repetitie, herhaling • repetitie-horoloRENTOILEREN, verdoeken, eerie oude schilderij
gie, een slaand zakuurwerk. Signum repetiop nieuw dock overbrengen, en het bedorvene daaraan verbeteren, Welk laatste retoutionis, een herhalingsteeken : I Repetitor,
lat., repetiteur, fr., die de lessen van den
cheren genoemd wordt.
RENTREREN, weder in aan • twee einden dock of
hoogleeraar met de studenten herhaalt.
andere stof zoo aan elkander naaijen of ma- REPETITEUR, bij oorlogsvloten een schip, hetwelk
ken, dat men de naden niet kan zien.
de signalen van den admiraal herhaalt.
REPIGNORATIE, het inlossen van eenpaard •; de
RENUEREN, afslaan, niet willen, weigeren.
tegeripanding.
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tegen- of wederpanden.

r e riser nog eens schatten, op
nieuw denprijs behalen.
REPROBABEL, reprobable, fr., verwerpelijk.
brief, koninklijke schutbrief tegen de schuldReprobatie, reprobatio, lat., tegenbewijs,
eischers, dat zij den schuldenaar tijd moeten
veroordeeling, verwerping. Reproberen, niet
laten.
aannemen ofgoedkeuren, verwerpen, een
REPLETIE, volbloedigheid , zwaarlijvigheid
tegenbewijs maken.
overlading van de maag.
REPROCHABEL, reprochable, fr., verwerpelijk,
REPLICATO, muz., herhaald.
berispelijk, strafbaar. Reproche, fr., verwijt,
REPLICEREN, antwoorden, here mere tegen
berisping, bestraffing. Reprocheren, verwijinbrengen. Repliek, replique, fr., een tegenten, berisp,
en bestraffen.
antwoord, tegenschrift •; (regtsg.) het tweede REPRODUCEI‘T, een tegenbewijsvoerder. Reproklaagschrift.
duceren, weder te voorschijn brengen,
REPLIEREN
krijgsk.), wijken, terugdeinzen,
herstellen • tegenbewijs voeren, tegengetuizich op eenigen post terugtrekken.
gen bijbrengen. Reproduct, hij, teen wien
REPLY-LETTER, een bevel des konings van Eneen tegenbewijs gevoerd wordt. Reproductie,
geland, om de executie van eenen gevangene
de wedervoortbrenging, herstelling, herte laten staan, tot dat men over deszelfs
nieuwing, vervolkomening. Reproductief,
schuld nog nadere berigten heeft ingewonweder te voorschijn brengend, weder hernen.
stellend, vergoedend.
REPONDEREN, instaan, borg zijn of blijven •;
REPROMISSIE, de tegenbelofte. Repromitteren,
beloven.
eene te genbelofte doen.
REPONEREN, weder op de plaats stellen, af- of
REPROTEST, of reprotestatie, eene tegenvoorstelwegleggen.
ling, tegenverklaring. Reprotesteren, eerie
REPOSCEREN , wederverlange,
n of terugvorderen.
tegenvoorstelling in even , eerie tegenver—
REPOSOIR, fr., een rustaltaar, altaar op straat,
klaring doen.
bij processien •; eerie rustplaats, rustbank ; REPTILIEN, reptilia, lat., kruipende dieren. Repook eerie vaas, waarin men jets vloeibaars
tiliaparnassi
, fig. geleerde brekebeenen ,
last zinken.
ellendige dichters.
REPOUSSEREN, t ern driven.
REPUBESCEREN, weder jong worden.
REPOUSSOIRS, zeer sterkgeteekendo of sterk geREPUBLIEK, republique, fr., respublica, lat., de
en welke men voor in
schaduwde voorwerp,
algemeene zaak, het gemeenebest, elke staat,
eene schilderij breng,t opdat de andere
die niet door eenen eenigen beheerscht
wijken zouden, of meer verwijderd zouden
wordt. Republikein, een gemeenebestgezinde,
schijnen.
vrijheidsvriend. Republikeinsch, gemeeneREPRERENDEREN, berispen, doorlialen. Re rebestgezind , vrijheidlievend.
hensie, berisping, doorhaling, verwijt, be- REPUBLIKANISEREN, monarchale staten in re ustraffing. Reprehensibel, reprehencible, fr.,
blieken 'hervormen, zoo als de Franschen bij
berispelijk, berispingwaardig.
derzelver revolutie in 1793 deden. RepubliREPRESAILLE, fr., eigene regtverschaffing ;
canismus, gehechtheid aan den republikeintegengeweld, waarmede men zich op iemand,
schen regeringsvorm. Republicomanie, in ewe ens beleedigingen, verhaalt •; wedervernomenheid of overdrevene liefde voor de
gelding • wraakoefening, wraakneming.
republikeinsche staatsgesteldheid.
REPRESENTANT, een vertegenwoordiger, plaatsREPUDIATIE, verwerping, verstooting, afdan-bekleeder, plaatsvervanger (van een of meer
king, wegzending, Repudieren, verwerpen,
afwezigen) •; volksvertegenwoordiger. Re reverstooten, afdanken, wegzenden. Repudisentatie, vertegenwoordiging, plaatsbekleeeux, fr., verwerpelijk, aanstootelijk •, wanding • ook voorstelling. .Representatier, verneer een bruidegom bedenking maakt, om
tegenwoordigheid, plaatsbekleedend, vooreene 'one juffrouw, we ens zekere gebrestellend. Representeren, vertegenwoordigen,
ken, te trouwen. Repudium, lat., afstand •
deplaats bekleeden, voorstellen.
opheffing van de verloving, echtscheiding.
REPRESSIEF, belernmerend, hinderlijk, tern
REPUGNANT, wederstrevend tegenstrijdend, waldrukkend, terugdrijvend.
gelijk. Repugnantie, of repugnatie , fr.
REPRIMANDE, fr., berisping, verwijt, bestraffing.
repugnance, weder- of tegenstreving, halReprimanderen, schelden, berispen, verwijstarrigheid. Repugneren, tegenstreven, teten, bestraffen.
genstaan, tegenstand doen •, tegenstaan,
REPRIMEREN, weerhouden, onderdrukken, wewalgen.
ren, verhinderen.
REPULSA, lat., een weigerend antwoord, afwijREPRISE, fr., herneming, terugneming, herzing. Repulseren, terugstooten, terugdrijovering van een schip • ook in de muzijk, de
ven, afwijzen. Repulsie, repulsio, lat.,
herhaling van het hoofdgedeelte eener aria,
terugstooting, terugdrijving, afwijzing. Reenz. Zie prise.
pulsief, terugstootend, terugdrijvend, afwij,
zend.
REPIGNOREREN

respectus, de verlenging, het uitstel, de
verschuiving. Lettres de re it een gratie-

RENT,
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achting, eer, goede naam, vermaardheid, roem, aanzien.
REQUEST, requête, fr., een klaag-, verzoek- of
smeekschrift • verzoek.
REQUIEM, lat., rust; zielmis, in de roomsche
kerk, voor de afgestorvene, tot rust hunner
zielen, welke met de woorden begint : reuiem ceternam Bona eis Domine ! Heer !
q
geef bun de eeuwige rust, enz. Requiescat in
pace, h i' (zij) ruste in vrede.
REQUIRANT, een verzoeker,nazoeker,navrager.Requireren, vorderen, eischen, verzoeken • van
geregts- of ambtswege, jets begeeren, navorschen. Requisiet, een vereischte, eigenschap,
noodzakelijklieidc Requisiteur, verzamelaar,
bijeenbrenger. .Requisitie, eisch, vordering,
beslag: in requisitie stellen. Requisitionaire,
fr., zie conscrit.
RES, lat., eerie zaak. Zie factum. Res judicata,
een vonnis. Res litigiosa, eene onbesliste, nog
ha p en zaak. Res nullius, eene zaak, die
niemand toebehoort : res nu l lius cedit occupanti, eene zaak zonder meester kan de eerste
de beste in bezit nemen. Res facti, daadzaak.
Res mobiles, roerende goederen. Res immobiles, onroerende goederen.
RESANESCEREN, wedergezond worden.
RESARCEREN, weder even wedervergoeden.
RESCINDEREN, vernietigen, opheffen, voor nietig
verkiaren , omverstooten (van contracten).
Rescissie, de geregtelijke vernietiging, omverwerping, omverstooting, verwerping van
een contract.
RESCONTREREN, afrekenen, narekenen, nazien,
het eene teen het andere uitdoen. Rescontro,
eerie tegenrekening, bij kooplieden.
RESCRIBEREN , terugschrijven , antwoorden •,
inzonderheid, van besturen aan bijzondere
personen. Rescript , schriftelijk antwoord ,

REPUTITIE,

bijzonder van vorsten of besturen aan minderen. Rescriptie, eene schriftelijke aanwij-

zing tot heffing van eene geldsom, in den vorm
k gedurende de
van een bevel; in Frankrij,
omwenteling, eene staatsverzekering, landsobligatie op de domeinen.
RESERAAT, het ontsluiten, openen. Reserantia,
lat., openende geneesmiddelen. Resereren,
ontsluiten, openen • mededeelen, ontdekken.
RESERVAAT,

voorbehoud, bewaring. Reserrando,

voorbehoudend, met voorbehouding. Reservatie • voorbehouding ; reservatio honoris in
sententia, lat., dat de straf, die iemand in
een vonnis opgelegd is, aan zijne eer niet
schadelijk zijn zal. Reservatio mentalis, heimelijk voorbehoud , wanneer iemand , die
eerie verklaring, of eenen eed doet, en lets
daarmede strijdig bij zich zelven denkt, en
dus zijne partij, of den re ter tracht te misLeiden. Reservatis et reservandis, met voorbehoud van datgene, wat voor te behouden
is. Reserve, fr., de voorbehouding, terugbonding , voorwaarde , behoedzaamheid ,

RESP.

voorzigtigheid •; corps de reserve, de achterhoede ; en reserve, in voorraad, ter zijde •
sans reserve, zonder uitzondering. Reserveren, voorbehouden , bedingen •; lets tot
eenen anderen tijd behouden , besparen
verschuiven , opheffen , terugleggen ; cas
reserve, eene zonde, welke de pans alleen
vergeven kan. Reservoir, fr., een behouder,
vischkaar, waterkom.
RESIDENT , een zaakvertrouwde in vreemde
hoofdsteden. Residentie, de zetel, hofplaats.
.Resideren, verblijven, zijn' zetel houden,
zich bevinden.
RESIDUUM , lat. , het overige , overblijfsel
grondsap.
RESIGNABEL, resignable, fr., wat men afstaan
kan, afs(aanbaar. Resignandus, hij, die van
een ambt afstand doet. Resignatie, opening,
ontzegeling • het afstand doen, de aftreding
zelfverloochening, overgeving, gelatenheid.
Resigneren , ontzeggen , afdanken , afstand
doen, ontzegelen.
RESILIEREN , terugtreden , opheffen , terugspringen.
RESIPISCENTIE, erkentenis en berouw van zijne
misdaden, degemoedsverandering, bekeering. Recipisceren, weder tot zich zelven
komen, zich herinneren, weder bij zijn verstand komen.
RESISTENTIE, tegenweer,
tegenstand, weerstand.
Resisteren, weerstaan, zich verzetten, tegenstand bieden.
RES NULLIUS; lat., zaken ofgoederen, die geen'
eigenaar hebben. Zie res.
RESOLUTIE, beslissing, besluit. Resoluut, gul,
milcIdadig, openhartig, moedig. Resolventia, lat., oplossende, of verdeelende gene esmiddelen. Resolveren, oplossen,verdeelen •
zich bepalen, besluiten. Reresolveerd, dapmoedig, koen.
A
RESONANT, terugkaatsend, wedergaimend. Resonantie, de terugkaatsing, weergalm, echo,
weerklank. Resoneren, terugkaatsen, weerg
aImen.
RESONNANS BODEN, klankbodem, za p bodem de
holle bodem van verscheidene snaarinstrumenten, op welken de snaren liggen, en
waardoor derzelver klank versterkt wordt.
RESORBENTIA, lat., inzuigende geneesmiddeien.
Resorberen, inzuig,
en intrekken.
RESORTUS, het regt van eenen leenheer, vol en
hetwelk alle appellatien, die zijne leer
nen betreffen, eerst voor hem moetengebratg
worden.
RESPECT, fr., eerbied, vereering, groote hoogachtin g. Respectabel, respectable, fr., eerwaardig
achtingwaardig , aanzierilijk. .Respecteren
ach ten, hoogachten, vereeren, in eere houden,
verschoonen, ongemoeid laten. Respectief,
bijzonder, wederkeerig, onderling. Respectu,
ten aarizien, met betrekking. Respectueux,
fr., eerbiedig, vol eerbied.
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RETO.

middelen, stoppende of zamentrekkende midnazien, terugzien, acht op jets
delen.
geven, aanzien of beschouwen.
REspur, uitstel, verlenging van den betaalter- RESULTAAT, resultat, fr., uitkomst, uitwerking,
mijn ; respUtdagen, jours de faveur, fr., die
einduitkomst, hoofdinhoud, gevolg, besluit.
Resulteren, volgen, voortspruiten, voortkodagen, welke aan den betaler na den vervaltijd nog toegestaan worden.
men, uit afgeleid worden.
REsumt, fr., zamenvatting, ineengedrongene
RESPIRABEL, respirable, fr., inadembaar, wat
herhaling. Resumeren, iets kort herhalen,
zich laat inademen. Respiratie, de ademing,
omvatten • nalezen en goedkeuren. Resumhet inademen, lucht scheppen. Respireren,
tie, zamenvatting, herhaling der hoofdpunademen, adem halen, luck scheppen.
ten. Resunttief, versterkend • een versterRESPONDEREN, reponderen, antwoorden, hernekingsmiddel.
men • ook zich voor iets verantwoordelijk
stellen, borg blijven. Responsabel, respon- RESURRECTIE, resurrectio, lat., de opstanding,
sable, fr., verantwoordelijk. Responsabiliteit,
wederopstanding.
opwekken, vernieuwen.
verantwoordelijkheid. Responsorium , lat., RESUSCITEREN,
een kerkgezang, in hetwelk de geestelijke RETABLE, fr., het altaarblad, versierd ruggeeenpsalm begint en het koor met het overige
stuk van een altaar, waarin meerendeels een
voortvaart. Responsum , schriftelijk antschilderstuk besloten is.
woord, aanschrijven.
RETABUSSEMENT, fr., de wederherstelling, weRESPONSIEF, hetgene antwoordt of een antwoord
derinplaatsing. Retablisseren, wederherstelbevat.
len, wederinzetten, of oprigten • geretablisRES PUBLICA, lat., het algemeene welzijn, gemeeseerd, weder hersteld, weder opgerigt.
RETARDAAT, in het algemeen, vertraging, achnebest, de staat. Zie republic*.
teruitrilaatsing.
RESSENTI, fr., schilderk. en beeldh. scherp,
sterk, duidelijk uitgedrukt of aangeduid; ook RETARDANDO, ritardando, Muz, vertragend, aanhoudend.
ondervonden, 'gevoeld. Ressentiment, fr.,
gevoeligheid, het nagevoel over eerie ont- RETARDATEN, onkosten van een vertraagd r tsvan gene beieediging. Ressenteren, levendig
geditig • de niet to re ten tide betaalde
gevoelen, levendig door iets geroerd worden;
belastingen; achterstallige interessen. Retaraandeel aan iets nemen • naweeen onderdatie, retardement, fr., vertraging, hindervinden.
nis, uitstel.Retarderen, vertragen, ophouden.
RETENEREN, terughouden. Retentie, terughouRESSAUT, het vooruitspringen, vooruitsteken
van een deel voor het andere.
ding, voorbehouding; retentieregt, jus retentionis, terughoudingsregt. Retentum, lat.,
RESSORT, fr., veer, drijfveer, veerkracht,
vermogen •; vak, gebied, bestuur,
de stilzwijgende verzachting van een vonnis;
kring, werkkring, grondgebied. Ressorteren,
eene bedriegelijke voorwaarde, bij het sluffin een vak zijn, in eenen werkkring behooren,
ten van een contract. Retenu, retenue, de
zich onder een bestuur ofgeregt bevinden.
eerstepost op de rekening van een' advokaat,
RESSOURCE, fr., hulpbron, toevlugt, redmiddel
welke aanduidt, dat hi' de hem opgedragene
verzamelplaats van een besloten gezelschap.
zaak ter verdediging heeft aangenomen.
RETICENTIE, verzwijging. Zie aposiopesis. RetiREST, reste, fr., het overschot, overige, achterceren, verzwijgen, met zwijgen overstappen.
like. Restant, fr., overig, overgebleven
achterlijk • poste restante, zie poste Resteren, RETINA, lat., het netvlies in het oog.
overig blijven.
RETINENTIE, de behouding in het geheugen;
RESTAURANTIA , lat., herstellings- of versterherinnering.
kingsmiddelen. Restaurateur, fr., een her- RETIRADE, fr., terugtrekking, terugtogt, ruststeller • gaarkok. Restauratie , herstelling ;
plaats, het toevlugtsoord. Retiratie, de weverfrissching. Restaureren, herstellen •; ver derdruk, afdruk van een blad op de keerfrisschen, verkwikken • ook van schilderijen,
zijde anders ook de verso, in tegenstelling
van 'den schooudruk de prime. Retire, fr.,
verhelpen, in orde brengen.
RESTEREN, zie rest.
ingetrokken, ingetogen, eenzaam, afgezonderd. _Retireren(zich), zich terug trekkers
REsuruEREN,Ieruggeven, vergoeden. Restitutie,
restitutio, lat., wedergave, vergoeding, terugvlugten, verwijderen, zich in rust be even.
geving • restitutio expensarum , de terug- RETORQUEREN, terugdraaijen •; iemands uitdrukgave of vergoeding der kosten •; restitutio in
kin en teen hem zelven gebruiken. Retorsie,
integrum, de herstelling in den vorigen toede terugschuiving, vergelding, of wederstand.
geving ( van ontvangene beleedigingen).
.Retorsieregt, 'us retorsionis, lat., regt van
RESTO PRO, zoo veel als per saldo.
wedervergelding.
RESTRICTIE, restrictio, lat., beperking • vodrbehoud, beding. Restrictief, beperkend of RETORTE, fr., scheik. eene kolf, kolifiesch,
voorbehoudend. Restringeren , beperken
helm, een ronde kromhalzige vaas, krombegrenzen, zamentrekken • restringerende
hats.
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retoucher, fr., verhelpen, opwerken, overwerken., (schilderijen en koperen
platen.) Zie rentoileren.
RETOUR, fr., terugkeering, wederkeering, terugreis • het gene men bij eene ruiling toegeeft,
retourvracht, terugvracht. Retourneren ,
omkeeren, wederkeeren, terugkeeren, wederkomen; tern even. Retourwissel, ritorno,
ital., de wissel, then de remittent aan den houder, in plaats van de voluta, behandigt • ook
de herwissel draagt somwijlen dozen naam.
RETRACT, het intreden in de re tern van eenen
anderen.
RETRACEREN, op nieuw teekenen • weder in aandenken of herinnering brengen.
RETRACTATIE, retractie, de terugneming, herroe in (van zijn woord of beweerde);
zamentrekking of verkorting van spieren
en zenuwen. .Retracteren , te rn trekkers
terugnemen, herroepen, zamentrekken.
RETRADEREN, tern even weder overleveren.
RETRAHEREN, terughouden afkorten, terugnemen.
RETRA1TE, fr., terugtrekking, terugtogt, altogt ;
afzondering, eenzaamheid •; rust, terugkeering, naar huis keering (van soldaten in
hunne woning).
RETRANCHEMENT, fr., be perking, intrekking,
vermindering , verkorting • verschansing
veld- of legerschans. Retrancheren, afsnijden, afzonderen, verschansen, intrekken.
RETRATTO, ital., herwissel, tegenwissel. Lie
retourwissel.
RETRIBUEREN, beloonen, vergelden. Retributie,
de teruggave, vergelding, belooning.
van achteren. etroactie ,
RETRO, lat., tern van
aarts,
de terugwerking. _Retro- actief, ruggew
of terugwerkend. Retroageren, terugwerken.
RETROCEDEREN, weder aftreden, of overlaten.
Retrocessie, de wederaftreding.
RETRODATEREN, terug dagteekenen, de dagteekening in een geschrift vervroegen. Retrodater in , de vervroeging van de dagteekening.
RETROGRADATIE, teruggang. Retrog raderen, teruggaan, terugkeeren, omkeeren. Retrogra
dief, ruggewaarts, terugkeerend (bijzonder
vanplaneten.)
RETROGRADE, teruggaande, rugwaarts.
RETROREVOLUTIONA1R, tegenrevolutionair, antirevolutionair, hetgene eene omwenteling tern
doetgaan.
RETROVENDEREN, wederkoopen, op wederkoop
handelen.
RETROVENDITIE, wederkoop, terugkoop.
REUNIE, wedervereeniging, hereeniging. Reunieren , weder vereenigen, hereenigen, verzoenen.
REUSSEREN, gelukken, goed uitvallen, zijn Joel
bereiken. Reussite, de goede uitslag, gelukkige voortgang, uitkomst.
REVALEREN, doen betalen, zich verhalen (wegens
het beloop cener vordering.)
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fr., vergoeding, vergelding, genoegdoening, wraak, het verhaal •; eene nieuvve
onderneming (in het kaartspel), om zip] verlies weder to winners. Revancheren, schadeloos stellen, wreken.
REVEILLE, fr., de wektrommel; de trommelslag,
welke in eene vesting, des morgens, geslagen
wordt. eer depoorten opengaan.
REVEILLEUSE, eene soort van sofa.
REVEILLON, fr., een maaltijd, welken men, midden in den nacht, na eerie danspartij, geeft.
REVELAT1E, onthulling, ontsluijering; operibaring. Reveleren, onthullen, ontsluijeren,
ontdekken • verkondigen, openbaren.
REVENANT, fr., eengestorvene, die wederkomt •
spook, geest. Revenant-bon, die som gelds,
weike, na aftrek en bestrijding der kosten,
in de kas overblijft; de zuivere winst, het
voordeel.
REVERT, fr., inkomst.
RE VLRA, lat., in der daad, of in waarheid.
REVEREERATIE, terugkaatsing, terugwerping van
het licht,weerstraling. ROverbêre, fr., doorvlamming; een hol geslepen spiegel, Welke
het licht terugwerpt; licht weerkaatsende
lamp; praallicht. Reverbereren, terugwerpen
(lichtstralen), terugkaatsen. Rêverbêrevuur,
een vuur, dat, door het maaksel van den
oven, zoogeleid wordt, dat het de poften of
ligchamen, die ter verkalking overgegeven
worden,aan alle kanten bereikt en in gloed zet.
REVERENDE, lat., reverenda, (namelijk vestis),
priesterrok, koorrok; een lang zwart opperkleed dergeestelijken.
REVERENTIE, rêvêrence, fr., de bulging; eerbiedigheid, eerbetuiging.
REVERSER, reveries , droomerijen, dweeperij, het
ijlen of bazelen der zieken, gekke in beeldingen; mijmeringen, dichterlijke invallen, bui-•
tensporige gedachten.
REVERS, fr., een houw, slag of stoot met de
buitenzijde der hand; de keer- of achterzijde
(op munten, of van cen blad); tegengeschrift,
tegenbewijs, tegenverzekering. Reversalien,
tegenschrijvingen; oorkonden, waardoor gebeurde zaken verklaard worden, niet nadeelig
aan de algemeene orde to zijn. Reversers
(zich), zich schriftelijk verbinden. Re versibet,
terugvallend, weder overgaande (van renten).
Reversie, terugvalling, overgang, overstorling.
REVERTEREN, omwenden • w ederkomen, wederkeeren.
REVESTEREN, aantrekken, bekleeden •; in zip'
vorig ambt herstellen.
REVETEMENT, fr., de verkleeding, bekleedingsmuur, krijgsk. Reveteren, bekleeden, voe
deren; wallen, muren,grachten met muurwerk of zoden bekleeden.
REVEUR, fr., mijmerend, in gedachten verdiept,
diepzinnig; verstrooid; een droomer, mijmeraar.
REVANCHE,
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zie revisor. Revideren, herzien, na•
aangesteld persoon, bekwam den naam van
zien. Revisie, de doorzage, monstering, hersymposiarch. — Rex sacrorum, bij de Roziening • het overzigt, doorzigt •; in de boekmeinen de voornaamstegeestelijke na den
drukkunst, de tweedeproef van cen blad,
opperpriester (pontilex).
de verbetering van het proefblad. Revisor, REz, eene korenmaat te Philippeville,
Gidet
een doorzoeker, onderzoeker,
bijzonder van
enz. omtrent 1/4
schepel houdende.
REZ DE CHAUSSEE, fr., de benedenste verdieping,
rekeningen.
REVINDICEREN, revendiquer, fr., zoo veel als rede wooing gelijksvloers, benedenwoning.
clameren ,
terugvorderen, wederom eischen. RHABDOLOGIE, de staafjesrekening, wetenschap
reviviscentie, het weder levend
REVIVICATIE
,
om met staafjes te rekenen. Rhabdomantie,
maken, (biizonder van kwikzilver), de herhet raden, door middel eener roede; de voorstelling in zijnen natuurlijken toestand; van
gewende kunst, om verborgene din en b.
andere metalen is het reductie.
v. schatten, enz., door middel van de wigREVIVIFICEREN, weder levend maken, weder bechelroede, te ontdekken.
zielen, verkwikken. Revivifiscentie, hetweder RHACHIALGIE, pijn in de ruggegraat. Rhachitis,
levend worden, de wederontluikking.
de kromming van de ruggegraat, engelsche
REVOCABEL, rêvocable, fr., herroepelijk, wat
ziekte, dewijl daarbij niet zelden, in de geteruggenomen kan worden. Revocabiliteit,
volgen, de ruggegraat verbogen wordt. Rhoherroepelijkheid. Rerocatie, herroeping, techitisch, met de engelsche ziekte behebt,
rugroeping, bijzonder van ambten of verrigkrombeenig.
tin en. Revocatoria, lat., herroepings- of RHACHIS, graat, ruggegraat. Bhachiagra, jichterugroepingsbrief, waardoor onderdanert uit
tie ruggepijn. Rhachioporalysis, ruggevreemden dienst in het vaderland tern gmergsverlamming. Rhachiophyma, gezwel
roe en worden. .Revocaturisch, eene herroeaan den ruggegraat. Rhachiorrheuma, het
ping of terugroeping bevattende. Revoceren,
lendenwee, de lendenpijn, het spit.
RHADAMANTUS, fabelk. een van dedrie helsche
herroepen, terugroepen, terugnemen.
REVOLTE, fr., opstand, oproer. Revolteren, in
regters der schimmen; figuurl., een hardopstand geraken, zich tegen de overheid vervochtig, streng, ernstig man.
heffen ; omwentelen, omkeeren, veranderen. RHAMNESIA, fabelk., de wraakgodin, bijnaam
Revolutie, omwenteling omkeering, bijzonder
van Nemesis. Zie Nemesis.
staatsomwenteling. Revolutionair, oproerig, RHANNES, de romeinsche ridders of edelen.
eerie staatsomwenteling beoogende, omwenteRomulus rigtte van dezelve 3 afdeelingen
ingsgezind ; ook een opstandeling, die aan eerie
op , waarvan
hi'
de eerste naar zich
zelven
staatsomwenteling deel neemt, of die helpt
Rhamnenses • de andere, naar Tatius, den
bevorderen, bij voorbeeld door schriften, gelatijnschen koning, Tatienses, de derde, naar
Lucomon, Luceres noemde.
sprekken. Revolutioneren, omkeeren, veranderen, eene staatsomwenteling veroorzaken, RHAPSODIE, lat., rhapsodia, met dit woord
of bewerken. Revolveren, terugwentelen, van
duidde men oorspronkelijk eerie rij van enkele
zich afwentelen (b. v. beschuldigingen) ;
onderling zamenhangende gezangen aan,
opslaan, als boeken, oorkonden.
bijzonder de gezangen van Homerus. RhapREVOLUTIONALISEREN, revolutiema lig behandelen.
soden, waren bij de oude Grieken, de rondRevuE, fr., de heer- of legerschouw, monstewandelende za tigers, welke met eenen laurierring.
tak in de hand, deels degedichten van HomeREVULSIE, sterke beweging der sappen in het
rus, deels hunne eigene gedichten, voor het
ligchaam, afleiding, afwending van dezelve,
yolk opsneden. Thans verstaat men door
omkeering, uitstorting, terugtreding.Revulrhapsodien, verzamelingen, van verhalen,
sief, de sappen verdeelende, afdrijvende.
dichtstukken, ookwetenschappelijke voorREX, een overheidspersoon Athene, welke
dragten, die wel in eenen geest vervaardigd
over depriesters, de Eleusinische geheimen
zij,
n loch niet metelkander in verbandstaan.
en hetvieren van godsdienstige feesten het
Rhapsodisch, stukswijze voorgesteld, niet
opzigt had. Zijne echtgenoot, Regina, had
zamenhangend; en in eenen verachtelijken
het opzigt over verscheidene godsdienstige
zi n, zamengelapt, zamengeflanst. Rhapsodist,
gebruiken, welke slechts de vrouwen betrofeen verzamelaar.
fen en zeergeheim gehouden werden. — RHEA, fabelk. , de moeder dergoden, bijnaam
Rex convivii of mensae, een persoon, die
van Cybele.
door de Romeinen bij gastmalen gekozen RHEA SYLVIA, ilia, dochter van Numitor, werd,
werd, om de orde te handhaven, en voornanadatzij door Mars, moeder van Romulus en
melijk toe te zien, dat niemand genoodzaakt
Remusgeworden was, in de gevangenis gewerd, meet te drinker dan hi' verdragen
worpen, mar daaruit naderhand door hare
konde, nit welken hoofde hi' ook modimperazonen weder bevrijd.
tor heette. Een door de Grieken en Romeinen, RHETOR, lat., redekunstenaar, onderwijier der
tot een zelfde einde, bij de offermaaltijden
redekunst, of der welsprekendheid, rederij-
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dwongen wordt, hun het toekomstige te ontker. Rhetorica, de redekunst, rederijkkunde.
dekken,brengt hen zoo ver, dat zij eindelijk
Rhetoricatie, redenaarsuitdrukking. Rhetorisch, redekunstig.
meenen, stemmen te hooren en verschijninRHETORIANEN, eene sekte onder de oostersche
gen te zien.
Christenen, welke van derzelver stichter RIBASSO, ital., afkorting, Ribasso di prezzo,
Rhetorius den naam had, en voornamelijk
afslag in den prijs.
leerde, dat onderscheidene gevoelens in ge- RIBLETTE, fr., eenegekruide en op den rooster
loofszaken Gode niet ongevallig zijn.
ebradene suede vleesch.
g
RHEUMA, rheumatismus, rhumatisme, fr. vochtRIBODAGE, ribordage, fr., het aanstooten van
vloeijing, zinking. Rheumatiek, rheumatisch,
het eerie schip, teen het andere; de daardoor
of rhumatiek, rhumatisch, vochtig, theijend,
veroorzaakte schade, en schadevergoeding.
met zinkingen gekweld.
RIBON-RIBAINE, fr., het koste wat het wil; ondanks
RHIGHOS, rigor, frigus, de huiverigheid, koortsalle tegenstand •; evenwel.
koude.
RICAMBIO, ital., herwissel, wissel, die metroRHINOCEROS, eene uit den hoorn van eenen
test terugkomt. Zie recambio.
rhinoceros vervaardigde vaas, waarin de RICANEREN, honend lagchen ; uit domheid veel
rijke Romeinen de kostbare oliön en zalven
la then •; overluid la then, Ricaneur, spotvogel •; hij, die altijd uit domheid lacht.
bewaarden, waarvan zij zich bij het baden
bedienden.
RICAPITEREN, iets overhandigen , behandigen,
RHODOMELI, rozenhonig. Rhodomelon, rozenapoverleveren.
pel. De zoogenaamde rozen- of kweemarme- Iticikvio, ital., kooph., het zuiver bedrag (van
lade, uit rozenappelen of uit kween met
g ekochte wares ).
rozenwater.
RICCERCATA, ital., eene soort van preludium of
RHODUS, het eiland Rhodes, in de middellandphantasie, op het or el of dergelijk speeltuig.
sche zee. Hic Rhodus, hic salta, laat hier RICOLTA, ital., de oogst.
uwe kunst zien.
RICOVERO, ital., toevlugt.
RHOMBITE, versteendegekronkelde slak.
RIDDERSLAG, slag met het plat van het zwaard
RHOMBOIDE, rhomboides, langwerpige ruit, ruiop den rug, waardoor iemand, von ens oud
tenvormig vierkant; dus worth een vierhoek
gebruik, tot ridder geslagen werd.
genoemd, die scheeve hoeken heeft, en wiens RIDEAU, fr., voorhangsel, omhangsel • alles wat
veroorzaakt dat men jets niet zien kan • eene
teen elkander overstaande zijden even groot
zijn. Rhombus, eene ruit, zijnde een vierhoek,
kleine hoogte, waardoor een leer hedekt
die viergelijkezijden en een gelijk getal scheeve
wordt; ook eene in den haast opgeworpen
hoeken heeft.
gracht of verschansing.
RHOPALISCH, vanverzen ,
welker eerste woord RIDENDO DICERE VERVM lat., al lagchende de
eenlettergrepig is, maar de anderen allengs
waarheid ze e en.
in aantal lettergrepen toenemen.
ItancuL, belagchelijk. Ridicule, een kleine werkRHUM, bijde Birmanen eene soort van altane
beurs der juffers, ridikuul.
aan de gebouwen van voorname staatsbeamb- RIDOTTO, ital., eene schuilplaats. In Venetie
heeten de huizen, waar, gedurende de vasten, waarvan de koninklijke bevelen bekend
tenavondvrolijkheid, de masken, of vermomgemaakt worden.
RHUMB, de windroos. Bij de zeelieden, de weden, zamenkomen, om zich met dans en spel
reldstreken van hunneplaats, of elke lijn uit
te verlustigen, ridotti.
deplaats van het schip naar eene van de 32 RIEN DU TOUT, in het geheel niets.
punten der gewone indeeling van den gezigt- RIENNISTEN, die uiterlijk niets, gelooven, of tot
cinder.
geen goddienstig genootschap behooren ;
RHYPTICA zuiverende middelen. Rhyptisch
(zooveel als nihilisten).
zuiverend, bloedzuiverend, de bloedscherpte RIF, eene van de zeekusten zich ver uitstekende
zandbank • verborgene klippen.
verminderende(geneesmiddelen).
RHYTHMISCH, versmatig. Rhythmus, de evenreRIGAUDON, rigodon, fr., een klein muzijkstuk
in 4/4 maat, voor eenen vrolijkeri en luchtigen
dige welluidendheid, klankmaat (in de dichtdans ingerigt.
en redekunst).
RIADHIAT, eenegodsdienstige oefening der
RIGIDE, fr., gestreng, scherp, hard, hardvochti g. Rigiditeit, gestrengheid, scherpte.
Mohammedaansche bewoners van Hindostan ,
bestaande in het vrijwillig opsluiten. op RIGIDISTEN, eene soort van Jansenisten, die den
brood en water (dat zij eerst na zonsonderPaus weinig achting betoonen, maar een
gang nuttigen) gedurende 14 dagen in eene
heilig leven Leiden.
donkereplaats, alwaar zij verder niets does RIGOR , lat., rigueur , fr., ernsthaftigheid
dan met eerie sterke stem Hu schreeuwen
gestrengheid ; rig ore juris, naar streng re t.
Rigoreus, rigoreux, fr., rigorosus, lat., ernen het ligchaam verdraaijen. Deze levensstig, scherp, streng, onbarmliartig. Rigorowijze, gepaard met het geloof, dat hierdoor
sum examen, een scherp onderzoek. Rigode booze geest door eene hoogere magt ge-
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rismus, lat., eene to strenge zedeleer ; de
sterkste ijver voor eene zaak. Rigorist, een

gestreng man, mensch van gestrenge zedelijke
grondbeginselen, die zelfs ten aanzien van
onverschillige din en die noch goed noch
n niets over het hoofd ziet.
kwaad zij,
RIGSBANKSTUKKEN, koninklijk deensche koperen
munten, die bij het drukkend gebrek van
1811 tot 1814, niet zoo zeer als noodmunten,
maar als schuldbrieven, voor eerie toekornstic aflossing, uitgegeven werden.
REJDENDE ARTILLERIE, eerie artillerie, welke, met
behulp van verscheidene paarden, veel sneller dan degewone voortgebragt kan worden.
RUDER, gouden rijder, nederlandsche gouden
munt, ter waarde van 14 gulden.
RIJK, beet eene schilderij, welke veel figuren
heeft, zonder overladen to zijn ; ook zulk
eerie, waarin de figuren met sierlijkheid
ontwikkeld, en de tint en kleur der voorwerP wel aangebragt zijn.
RIJKDON, allegorische godheid der Romeinen,
dochter van den arbeid en de spaarzaamheid.
RIJKSDAALDER , nederlandsche zilveren munt,
waarvan twee soorten , namelijk de hollandsche rijksdaalder tot SO stuivers en de zeeuwsche rijksdaalder
tot 5
2stuivers.
RIJKSDAG, eene verzameling van den Vorst en
de rijksstenden, ter beraadslaging en beslissing van openbare aangelegenheden, welke,
krachtens de staatsgesteldheid, niet door den
vorst alleen bepaald kunnen worden.
RIJN, de gelijkluidendheid der laatste letterre en in 2 verzen. Is het rijm slechts in de
g
laatste lettergreep van 2 verzen gelijkluidend,
zoo heel hetzelve mannegjk • zijn echter
beide de laatste lettergrepen gelijkluidend,
zoo is het vrouwelijk.
RIJNVERBOND, werd 14 Augustus 1658 tusschen
de 3 geestelijke keurvorsten, den koning van
Zweden, en eenige duitsche vorsten, tegen
Oostenrijk gesloten. Den 14 Junij 1806 ontstond een nieuw verbond van dezen naam,
waarvan zich Napoleon beschermer verklaarde.
RIJSBERNEIV, bij dijken en vestingwerken dienende om derzelver voet teen den golfslag
to beveiligen.
RIMA, hetzelfde als fissuur.
RIME, fr., rijm, dichtmaat • sans rime, sans
raison, of ni rime ni raison, zonder zin of
verstand.
hetzelfde als remboursement.
,
RIMERS°
RINDUR, Wallas moeder, eene der 18 godinnen
uit het Scandinavisch geslacht Asen.
RINFORZANDO, rinforzato, ital., muz., sterker,
in sterkte toenemende. Rinforzo, ital., de
versterking.
RINFRANCO GEVEN, is bij de kooplieden, uitgezettegelden weder inners.
Rio, spaansch, eene rivier, b. V. Rio Janeiro,
Riogrande.

RITO.

RiprErio, ripienno, of choro pleno, ital., muz.,
stemvulleild, het een het voile koor zal aanstemmen • eene stem; die niet noodzakelijk
tot het stuk behoort, maar slechts tot aanvulling of versiering client.
Ripopt, fr., een mengsel van overblijfselen van
allerlei wijnen , dranken , soepen , enz.
figuurl., eene ellendig zamengeflanste rede,
zonder zamenhang.
Rivoso, ital., eigenlijk, de rust. Verder een
kunstwoord , voor schilderstukken , welke
doode vogels, hazen, enz. voorstellen ; anders
stil levers.
RIPOSTE, of risposte, fr., tegenstoot, of tegensteek, in de schermkunst, wanneer men den
stool vanpartij afgekeerd heeft, wijders een
snel treffend antwoord. Riposteren, of risposteren, eenen tegenstoot toebrengen •; ook een
snel en treffend antwoordgeven.
RIPRESA, hetzelfde als Reprise.
RISALIET, bouwk., voorsprong, uitstek, dat is,
een van onderen tot boven eenigzins vooruitstekend deel van eengebouw, dat van
boven of met een fronton, of met een italiaansch dak eindigt. Zulk een vooruitstek
wordtgewoonlijk in het midden der facade,
of wanneer deze van aanmerkelijke breedte
is, ook wel aan iederen hock aangebragt.
RISENTITO, muz., levendig, vol uitdrukking.
RISIBEI„ risible, fr., belagchelijk. Risibiliteit,
belagchelijkheid.
Ristco, ital., risque, fr., het wagen, waagstuk,
gevaar. Risquabel, waagbaar. Risquant, wagend. Risqueren, wagen, in gevaar brengen,
op het spel zetten, gevaar loopen. Gerisqueerd, gewaagd, gevaarlijk.
RISOLUTO, muz., welberaden, moedig, van een
voordragt, waarbij de toonen niet zangerig
in een smelten, maar, als ware het, van
elkander afgezonderd voorgedragen worden.
RISQUANT, wagende, gewaagd, beter gerisqueerd
itisTomro, bij kooplieden het af- en aanschrijven
of rekenen.
RISTORO, ital., vergoeding, teruggave, schadeloosstelling.
RISTRETTO, ital., een kort begrip, uittreksel,
hoofdinhond. Ristretto di conto, een beknopt
conto-courant, een rekeningsuittreksel.
Risus, lat., het gelach, het lagchen. Risum
teneatis amici! vrienden! onthoudt u van
lagchen, lacht niet ! Zie per risum.
RISVEGLIATO, ital., muz., met toenemende vrolijkheid, of levendigheid.
RITE, ordelijk, gepast, betamelijk, behoorlijk.
RrroRNEL, ital., ritornello, muz., dat gedeelte
van een concert enz., waarmede gewoonlijk
het stuk met alle instrumenten begint, en de
hoofdgedachte van het geheele stuk, kortelijk
voordraagt ; terwijl aan het elude, wanneer
al de stemmen en speeltuigen in werking
geweest zijn, het ritornel herhaald wordt ;
een herhalingsthema.

ROCA.
RITORNO, zie
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retourwissel.

een herwissel.
, lat. ,
kerkboek, kerkorde, voorschrift
RITUALS
van kerkelijke gebruiken, bijzonder bij openbare godsdienstoefeningen.
RIVAL, fr., medevrijer, mededinger , merlestrijder, wedijveraar. Rivale, medevrijster,
mededingster. Rivaliseren , wedijveren, mededingen. Rivaliteit, mededinging, wedijver.
RIVALDO, hetzelfde als ricovero of regres.
RIVERS°, rivescio of al rovescio, muz., omgekeerd. In de stemming beteekent deze nitdrukking een stuk, dat van het einde naar
het begin toe gespeeld moet worden.
RIVOLTATO, muz., omgekeerd, omgewend,
wanneer b. v. de bas tot discant of deze tot
basgemaakt wordt.
RIXA, strijd, twist, regtshandel. Auctor rixae,
de aanlegger van eenen twist.
RIZE, eene telwijze der Turken •; eene som van
15000 dukaten.
ROASTBEEFT, eng., geroosterd rundvleesch.
Ron, zie roob.
ROBE, fr., een tabbaard, eene (lange) staatsiekleeding, bijzonder een lang vrouwenkleed •;
sleepkleed. Gens de robe, burgerlijke ambtenaars • homme de robe, een man van den
tabbaard, regtsgeleerde •; robe de chambre,
huisjas, slaaprok. Robe rondo, een langvrouwenkleed, dat van voren open en van onderen
afgerond is.
ROBA, aroba, in Spanj,
e eene maat of veeleer
eengewigt • want de roba moet altijd 25
pond we en en bijgevolg kleiner of grooter
zijn naar dat men zware of ligte zaken daarmede meet.
ROBBER, rubber, (in het whistspel) twee achter
elkandergewonnen partijen van drie gespeelde.

RITRATTA,

naar het stelsel van Robespierre handelen. Robespierrismus, stelsel van
Robespierre, schrikbewind. Robespierrist,

ROBESPIERRISEREN,

aanhanger van het schrikbewind.
een feest, hetwelk de Romeinen
den 25 ten April ter eere van den god Robigus
vierden,
opdat hi' hen voor den brand in
het koorn bewaren zoude.
ROBINERIEN, vrolijke, lustige streken.
ROBINOCRATIE, despotismus en invloed der advokaten op de geregtshoven.
ROBINSONADE, eerie robinsonsgeschiedenis, avontuurlijke geschiedenis,
of verhaal.
ROBORANS. een versterkingsmiddel. Roborantia,
versterkendegeneesmiddelen. Roboreren,
versterken.
, fr., sterk ,
ROBUSTE
wel gespierd.
Ron, de rots, in het schaakspel de 5de en
uiterste steen onderde officieren, welke
onder het beeld van eenen toren of olifant
voorgesteld wordt.
ROCAILLE, grotwerk, steen- en schulpwerk.
Rocailleur
,
een grotwerkmaker.
ROBIGALIEN,

ROLL.

eerie soon van spaansch knoflook'
slangenlook •; het beste bij of aan eene zaak •;
ookgasterij, smulpartij. (Eene zachte, gematigde jaloerschheid is de rocambole der
liefde.)
ROCANTIN, een lied, dat uit enkeleplaatsen van
andere liederen zamen gesteld is. — Een oud
man, (liegaarn sprookjes verhaalt. — Een
oudegrompot.
ROCCA, ital., een bergslot.
ROCHET, fr., een kort koorhemd, een met mouwenvoorzien opperkleed der roomsche
priesters, hetwelk bovèn de gewone kleederenaangetrokken wordt, en een weinig boven de knie afhangt ; ook een kort manteltje,
hetwelk depairs van het engelsche parlemerit dragen •; insgelijks de spoel, waarop
de draadtrekkers den draad winden.
ROCHETTA, eene sort van soda of potasch, welke
uit de Levant komt.
ROCOLA, eene soort van vogelnet, hetwelk random als kleefgaren gesteld wordt, en in welks
midden zich drie eenigzins hoogere, met
lokvogels voorziene, boomen bevinden.
RODOMONT, fr., een snoever, praler. Rodomontade, snoeverij, pralerij.
,
ROEDE
eene lengtemaat van 10 nederlandsche
ellen of meters.
ROELAND, roland, groot kolossaal standbeeld
van hout of steen, in eenige steden, als een
teeken van derzelvervrijheid, van het rest
van straf uitoefening. Roelandszuil, of steenen Roeland, zoo als die, voor eenige jaren,
nog te Amsterdam te zien was.
ROE-NEUG, de grootste lengtemaat in Siam, 3200
inlandsche ellen of 2000 toises bedragende.
ROGATE, bidzondag, de vijfde zondag na Pa-

ROCAMBOLS,

schen.
ROGATIE, te

Rome, toen het nog eene republiek
was, de vergaderingen van het yolk, ten
einde de re e yin g te vragen, om deze of gene
acte te sanction neren. Tegenwoordig een supliek of smeekschrift.
A
ROGATONS, allerlei onbeduidendepapieren of
geschriften ; geringe opgewarmde spijzen,
allerlei, van den maaltijd overgeschotene
brokken, klieken.
ROGATOREN, diepersonen te Rome, welke bij
de rogatien de stemmen verzamelden.
ROGATORIALES,

verzoek- of smeeksehriften.

ROKOSZ,,
gewapende verbindtenis

der edellieden
eertijds in het koningrijk Polen.
ROLA.DE, roleren, zie roulade, enz.
ROLAND, een

held der oudheid, een zusterszoon
van keizer Karel den Groote, beroemd in
oude ridderboeken engezangen. -- Bolandist
,
een aanhanger van den Franschen

minister Roland of zijne echtgenoot, beide
bekend in de fransche omwenteling.
ROLLE, een stuk zamengerold papier, of parkement • die blades papier, waarop dat
geschreven is, wat een tooneel speler op

ROOS.
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het tooneel te zeggen heeft •; de persoon en
deszelfs handelingen, welke een tooneelspeler
op het tooneel voorstelt; het gedrag • ook
eene naamlijst van onderscheidene din en
eener soort, eene lijst, een register, bij voorbeeld monsterrol.
ROMAN, eene verdachte wonderbaregeschiedenis ; bijzonder liefdesgeschiedenis. Romancier, fr., een romanschrijver. Romance,
korte avontuurlijke geschiedenis in verzen.
Romanesk, romanesque, fr., romanachtig,
avontuurlijk, ongeloofelijk. Romaniseren,
romans schrijven •; eene ware geschiedenis
als eenen roman inkleeden. Roinantisch,
dichterlijk, schoon, bekoorlijk, betooverend.
ROME, de verpersoonlijkte sterkte en manhaftigheid, welke men tot eene dochter van
Mars maakte.
ROMMELZO, eene menigte din en zonder keus,
goed en kwaad onder elkander.
Romuns, stichter van Rome, de tweelingsbroeder van Remus, dien hi' vermoordde. Hi'
beval den Sabijnschen maagdenroof.
RONDAS, een rond schild.
ROND D ' EA.U, eene groode ronde waterkom, met
graszoden bezet.
RONDE, fr., omgang; rondgaande wacht •; ook
ronddans, kringdans; een rondgezang. A
la rondo, in eenen kring rond • in het rond
ook in het biljartspel. Rondeau, fr., rondeel,
een rondgedicht, eene soort van gedicht, hetwelk voorheen, in Frankrijk en Nederland,
veel voorkwam, doch thans, om den dwang,
die den dichter daardoor veroorzaakt werd,
niet meer ingebruik is ; ook eene soort van
muzijkstuk,
welks eerste gedeelte telkens na
het elude van elk volgend dcel, herhaald
wordt. Rondeel is ook een rond buitenwerk,
bolwerk, of ronde sterke toren, die bij oude
steden, inplaats van een bolwerk dient,
eene rondte, door verscheidene rondomgebouwde huizen ingesloten.
RONDELET, eene soort van rondzang, welke bij
het dansengezongen werd.
RONSINEREN, naar Konsin, in 1792, genoemd en
beteekenende, met kartetsvuur ombrengen ;
zoo als de verdachte inwoners van Lyon,
volgens deze methode spoediger dan op
eenige andere wijze mogelijk was, ter flood
ebra gt te werden.
g
ROOB, rob, lat., !noes, sap, uit planten en met
suiker, somtijds ook zonder dit, gekookt :
rob sanzbuci, vliersap, vliersiroop.
ROODBOEK, het roode boek, list van de geheime
uitgaven der voormalige fransche koningen.
ROQUELAURE, een naar deszelfs uitvinder in
Frankrijk benoemde regenrok, of regenmantel, ook rokkelorumgenoemd.
Roos, eerie huidontsteking, door belette uitwaseming enz. ontstaande, ook St. Antoniusvuur genoemd. — De witte en roode roos,
tweepartijen, de Yorksche en Lancastersche,

ROUÉ.

die En eland jaren lang door burgeroorlog
verwoest hebben en eerst in 1483 onder
Hendrik VII ophielden. — Roos van Jericho,
eene laag van wit spath, waartusschen eerie,
naar eene roosgelijkende, gebladerde glaserts lit.
g
RoQuiLLE, eerie kleine wijnmaat, 1 /4 van eene
parijsche chopine.
RORARIERS, bij de Rorneinen, ligtgewapend
voetvolk, hetwelk met piper' den eersten
aanval deed.
Ros,
dauw, rozemarijn.
Rosh., lat., rose, fr., de roos, eene bloem. Sub
rosa, lat., onder de roos, in vertrouwen
rosee, rozenrood, rozenkleurig. Rosariu»t,
een rozenkrans ; krans van groode en kleine
koralen, bij de Roomschkatholijken in gebruik. Len volkomen rozenkrans moet bestaan uit 430 kleine koralen.
ROSAYARIERS, eene mohammedaansche sekte van
departij der Schiiten, in 270 van de Hedschira ontstaan.
ROSBAAR, een draagbaar, draagzetel.
ROSBEIJER, eigenlijk, rosbazjaard, of beiart,
hetpaard der vier heemskinderen, dat den
naam van baijaard droeg ; figuurl., een
wild schepsel: rosbetjers van kinderen.
Roscrus, de naam van eenen beroemden tooneelspeler, den leermeester van Cicero, in de
mondelijke voordragt.
ROSENOBEL, een rozenstuk, engelsche gouden
intuit, met eene roos.
ROSETTE, fr., eerie kleine roos, een roosje, rozensteen, een edel gesteente, dat van onderen
plat, van boven hoekig geslepen is. Ook, bij
de beeldhouwers, zeker sieraad, in de gedaante eener kleine roos.
ROSINANT, het paard van Don Quixote; ook een
ellendig paard, knol, slecht rijdpaard.
Rossoms, rosoglio, ital., ros solis, lat., eigenlijk, zonnedauw, een fine overgehaalde
brandewijn.
ROSTBIEF, zie roastbeef.
ROTATIE, raddraaijing, omdraaijing, omloop,
omwenteling (der zon, aarde, enz.)
Rotrouo, rottolo, een handelgewigt in onderscheidene streken van Italie en de Levant.
ROTULAE,

in de apotheken, met geneesmiddelen

gemengde, uit sulker bereide balletjes.
, het boek,
ROTULUS MORTUORUM
waarin men de
narnen der overledenen, voor wie zielmissen
gelezen worden, opteekent.
gebouw, dat van binnen en van buiten rond is, bij voorbeeld het pantheon te
Rome. Rotunde, conduit.
ROTURE, fr., de burgerstand. Roturier, Berl
burgerlijke.
Roucou, een droog, geel, naar violen riekend
deeg, hetwelk uit Indie aangebragt, en tot
verve gebezigd wordt.
Rout, fr., woordelijk een geradbraakte, een
uiterst liederlijk of slecht mensch.
ROTUNDA,

RUBL.
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RUMO.

aartsbisschop Leonhard, sedert 1495, slaan
fr., rood. Rouge et noir, rood en zwart,
liet.
een bekend hazardspel.
ROULADE, muz., een toonlooper, het rollen der RUBRICA, eene om zich vretende, scherpe en
brandende schurft.
stem, aangenaam voor het gehoor, bij het
RUBRICAIRE, de titel der Pandecten of ook in het
zinger); ook opgerold kalfsvleesch.
algemeen van elk geleerd werk.
ROULANCE, fr., de omloop, geldomloop.
ROULEAU, fr., eene rol. Rouleren, rollen, loo en RUBRICELLE, klein boek, hetwelk de orde der
dagelijksche gebeden en misoffers bevat, en
omloopen (van geruchten), in omloop of
wat leder roomsche geestelijke zich jaarlijksch
gangbaar zijn, gang of koers hebben (van
moet aanschaffen.
geld).
ROULEMENT, fr., eene slagmanier, bijde behan- RUBRIEK, rubrica, lat., rubrique, fr., eigenlijk,
roode aarde;; wijders, naar een oud gebruik,
delis g der pauken.
het met rooden inkt geschreven opschrift •;
ROULETTE, fr., een kansspel, dat met ivoren
van bier beteekent rubriek, eene afdeeling,
ball t'
es el wordt.
aanwijzing van het een verhandeld is, of
ROULIER, in Frankrijk de dragers, die de koopzal worden. Rubriceren, eigenlijk met roode
waren naar de haven brengen en van dezelve
kleur aanwijzen ; rangschikken, afdeelen.
afhalen.
ROUTE, fr., rigting, vaart, of koers, reis, refs- RUBRIKATEN, de gebedenboeken, welke door de
geestelijken in de Roomschkatholijke kerken
we to
togt, marsch van soldaten. Routier, een
gebruikt worden •; dewijI daarin vele letters
zeewegwijzer, zeeatlas.
en woorden roodgekleurd zijn.
ROUTINE, fr., ervarenheid, oefening, vaardigheld, langdurige of aanhoudende behande- RUBRUM, lat., het roode ; de titter van een boek,
in tegenstelling van den inhoud, welke nigrum
ling. Routineren, oefenen, vaardigheid verbeet.
werven, of ook doen verkrijgen. Geroutineerd, geoefend , ervaren , doorkneed. Rue, een fabelachtige vogel, die zich in ZuidAfrika ophouden en zoo root zijn zoude, dat
Routinier, fr., een ervarene, geoefende,
hi' eenen elefant konde wegvoeren.
iemand, die door lange oefening en ervaring
RUCTATIE, ructus, het oprispen van de maag.
geschiktheid tot iets heeft.
RUDE, fr., ruw, grof, lam on
ongeschikt, onwelROVESCIO. Zie Rivers°.
levend, onbeschaafd, onwetend. Rudesse, of
ROYAL, fr., rooijaal, koninklijk. Royaliseren,
ruditelt, ruwheid, onwetendheid, lompheid,
koningsgezind zijn of makers naar koninkonbeschaafdheid.
like of monarchale grondstellingen inrigten.
Royalismus, de koningsgezindheid Royalist, RUDINENTA, een boek, hetwelk de allereerste
gronden der latijnsche taal bevat, spraakeen koningsgezinde. Royalistisch, koningskunst. Rudimenten, de grondbeginselen,
gezind, koninklijk.
allereerste gronderi.
RoYArrt, de koninklijke waardigheid, het koRUDITEIT, zie rudesse.
ningschap.
RUADE, het achteruitslaan van eenpaard, met RUDOLPHINISCHE TAFELS, (Keplersche regels),
noemde Kepler zijne tafelen, voor de juiste
de achterpooten. Bij het dansen het achterberekening van den loop der planeten, ter
uitslaan met de voeten.
eere van keizer Rudolphus II.
RUBS, rubbo, rubia, een gewigt in Italic van
25pond. Ook eene korenmaat in Italie, om- RUGI, eerie korenmaat to Livorno, omtrent 3
mud groot.
trent 3 schepels root.
RUBAA MISKAL, (het vierde gedeelte van een mis- RUiNE, fr., bouwval, omverwerping, verderf,
verval,,
overschot, overblijfsels. Ruineren
kal), eene marokkaanschezitveren munt, met
verwoesten, ongelukkig maken, to gronde
arabisch schrift voorzien, 21/ 2 dirkem of omrigten.
trent 12 stuivers waard.
RUBEFACIENTIA, bijtende geneesmiddelen, welke Rum, suikerbrandewijn ; een sterke brandewijn,
van suikerriet gemaakt, en niet zoo goed als
roodheid, vurigheid en blaren voortbrengen.
de arak.
RUBESCEREN
,
rood worden.
RUBEZAHL, de bekende duitsche berggeest, RUMILIA, bij de Romeinen de godin der zangeressen en sevens de bescherinster van het
wien het bijgeloof zijne woning in het Reuzingen
•; weshalve de jonge vrouwen haar ofzengebergte aanwees, en beweerde, dat hi'
ferden.
allegedaanten aannemen, en de menschen
RUMINATIE, herkaauwing • fig., overdenking,
plagen of ook gelukkig maken konde.
overpeinzing. Rumineren , herkaauwen •;
RUBICEL, de roodgele diamant. Rubijn, zie
overpeinzen, overdenken,nadenken.
robin.
RumcoN, eene rivier in Italie, nabij Romagna, RUNLET, eene engelsche maat van 18 1/2 gallons.
R.UMOER, rumor, lat., een oproerig alarm,
en thans Pisatello geheeten.
oproerige beweging onder het yolk, het geRUBIFICATIE, het roodmaken, aanrooden (in de
raas en gejoel, hetwelk uit de verwondering
chemie).
bij eerie onverwachte gebeurtenis, plotselijk
RUBLER, eeriljds Salzburgsche batzen, welke de

ROUGE,
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onder het yolk ontstaat en zich overal verspreidt. Runzoeren, razen, tieren, geraas
maken.
RUMPEREN, lat., r um ere fr., rompre, verscheuren, breken, te niet doen, vernietigen.
tuk, hetwelk met alle
RUNDA, ital., een muzijks
instrumenten, op den rondgaanden gezondheidsdronk , in gezelschappen , geblazen
wordt; de ronddronk.
RUNEN, letters, waarvan de oudste noordsche
volken, zich ter tooverij bedienden. Runenschrift, tooverschrift.
RUOTA, rota romana, een der hoogste geestelike regtbanken to Rome, uit 12 prelaten,
die wekelijks tweemaal in het paleis van den
Pans vergaderen, bestaande.
RUP, eene turksche zilveren munt, Welke bijzonder in Armenie geslagen wordt en 1 /4 piastergeldt.
RUPERTUS ORDE, eene wereldijke ridderorde,
door Joh. Ernst, aartsbisschop van Salzburg,
ingesteld.

S.

RUPTORIUM, een

bijtend middel, hetwelk de
wegvreet, en waarmede men somtijds
eene verzwering opent.
RUPTUUR, eene breuk, oneenigheid, vredebreuk.
RURAAL, landelijk, veldelijk, boersch ; het een
den landbouw betreft. Ruraalgedicht, velddicht ; code rural, fr., wetbouw voor den
landbouw.
RUSPONO, eene toskaanschegouden munt, 40
lires doende.
RUSTICAL, landelijk, boersch. Rusticeren, Iandelijk, boersch, of eenvoudig leven. Rusticitelt, landelijkheid boerschheid, onbeschaafdheld, lompheid.
RUSTICATIE, wooing op het land, het landleven,
buitenleven. Rusticeren,
op het land leven.
Rum CAESA., roerendgoed, heel in de regtstaal,
al het gene tot nut van een gebouw of grond,
nit de aardegegraven, gehouwen of anderzi p s bijgebragt, maar nog niet tot het bestemdegebruik aangewend is geworden (in
tegenstelling van muur en nagelvast).
fluid
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S.

dat het mij ,
of iemand, tot nadeel strekken
Sl als romeinschgetal, beduidt 70.
kan, ingeval ik mij verrekend heb.
S. of St., saint, fr., sanctus, lat., heilige, of
honore, onverminderd, of behouS. II
heilig,
dens de eer.
S. in de muzijk, solo, alleen.
S. sive, of, dat is, het een hetzelfde is, te weten. S. J., societatis Jesu, van de maatschappij van
Jezus, een jezuit.
S., sign. of signetur, op recepten, het worde
SLDO, saldo.
geteekend.
S. A. sine acido, zonder zuur ; ook secundum S. in., sa majeste, zijne majesteit.
SoLv., solvatur, het worde opgelost.
artem, volgens de reels van de kunst.
S. P. D., salutem plurimam dicit, hi' groet u
S. A. R., son at tesseroyale, zijne of harekoninkzeer. Dit is de gewone aanspraak in eenen
eid.
lijke
hoogh
zijne of hare
latijnschen brief.
S. A. s., son altesse serenissime,
S. P.Q. R., senatus populusque Romanus, de
doorluchtige hoogheid.
romeinsche raad en het romeinsche yolk.
SCUPS., scut sit heeft gegraveerd, gestoken.
seseSQ., sequens, het, of de volgende., Se
SCR., scripsit, heeft geschreven.
quentia, de of het volgende.
n allee de eer.
S. D. G. soli Deo gloria , God (zij)
SR., sieur, beer.
S. E., son eminence, zijne eerwaardigheid.
S. R. E. sacrae Romanae ecclesiae, der heilige
SECT., sectio, eene afdeeling, zie sectie.
roomsche kerk.
S. ER., of S. err., salvo errore, of:
S. R. I. sacri Romani imperil, van het heilige
S. E. C., salvo errore calculi, met voorbehouroomsche rijk.
ding van eerie foul in het rekenen •; zonder
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S. s., sa saintetê, zijne pauselijke heiligheid.
SABON, fr., 8abon-fractuur, het grofste drukS. s., sacra scriptura, de heilige schrift; ook
schrift, dat voor operilijke aanslagbiljetten,
sacro sanctus, heilig, als sacro sancta theogelijk ook voor boektittels gebruikt worth.
to is de heilige godgeleerdheid •; ook scrip- SABOT, een God der oude Silesiers,die aan den,
tores (s. s.), de geleerden, schrijvers.
aan hemgewijden, Zobtenberg vereerd werd.
Ss., semis, op recepten, de helft van het opge- SABORD, sabors, fr., degeschutpoorten of schietg
gevene gewigt.
aten van een schip, waar de kanonnen
S. SE., op recepten, sinestipitibus, zonder stelen.
staan.
S. T., of s. t. deb., salvo titulo debito, zonder
SABRADEN, vechterijen met den sabel. Sabreren,
iemands titel te benadeelen.
nedersabelen, met den sabel neerhouwen.
ST. N. stili foci, nieuwe Stijl.
Sabreur, fr., een neerhouwer. die alles vat
ST. v. still veteris, oude still.
voorkornt maar almaakt.
STE, sainte, de heilige.
SABYNEN, een oud italiaansch yolk, aanvankeSUP., supra, boven • ook superior, de vorige,
lijk de magtige vijandin van het jeugdige
Rome, waarmede het echter naderhand tot
b. v. pay. sup., pagina supra, op de vorige
een yolk zamensmolt. — SabUnsche maagbladzijde. A,u. s , actum ut supra, gemaakt
denroof, eerie, op last van Romulus, door de
als boven, op plaats en tijd als Invert.
Romeinen verrigte schaking van de vrouwen
S.v.ofsalv.ven .salva
venia,
,
met verlof tezeggen.
en dochters der Sabijnen, bij gelegenheid
STEEL., sterling.
van het inwijdingsfeest van Rome.
SA BEATARIEN, eene sekte in Engeland, welke
den zaturdag als den dag des Heeren vieren. SAc.plundering eener stars enz.
SACARE, eengoud- en zilvergewigt op MadagasSABBATHER, bij de Joden elke werkdag • dewij
car, 1 scrupel zwaar.
zij dezelve van den Sabbat af, van 1 tot 6
Sabbather we bij
h i' de Joden, eene SACCADE, een ruk of snelle trek met den ten el
als hetpaard de ste p en op de Borst zet.
soort van lengtemaat van 8 stadien of omtrent
1/2 uur ; dewijI zij op den Sabbat geenen SACCAGE, zakregt, was voor de fransche omwenteling in Frankrijk een regt der bezitters van
grooteren we maken mogten.
steden en vlekken, om van het koren, het,talie eerie smulpartij welke des
SABBATHINA., ill I
welk aldaar ter marktgebragt werd, nit
Zaturdags aangerigt wordt.
iederen zak eerie bepaalde maat te nemen.
SABBATHINISCHE VRAAG, een moeijelijk op te lossen regtsgeleerd vraagstuk, naar den regts- SAccAGEMENT, uitplundering. Saccageren, verwoesten, uitplunderen.
geleerden Pyleus, die ornstreeks het jaar 1170
te Bologna leeraarde, en in de disputeeroefe- SAcco, zak, eerie maat in Italie.
ningen, welke hi' Zaturdags avonds hield, SACHARUM, lat., sulker : sacharum saturni,
loodsuiker. Sacharum lactic,
mclksuiker.
moeijelijke vragen te voorschijn brat.
SAM' IBARONEN, bij de regtbanken der oude DuitSABBATHS-JA AR, bij oude Joden elk 7 de jaar,
schers zij, die in moeijelijke en twijfelachtige
ook het vrijjaar genoemd ; dewijl in hetzelve
gevallen door den re s ter en de schepenen
niet sleeks de dienstboden, maar ook de
geraadpleegd werden.
schulden vrij gelates werden.
SACK, in Perzie eerie sum gelds, welke in een'
SABBATHS-VROUW, bij de tegenwoordige Joden
zakgewogen wordt en 50 tomans of omtrent
eene Christen vrouw, welke hen op den Sab1550n
gulden bedraagt. — Eene koremaat
bat bedient • dewij1Joodsche bedienden op
op onderscheidene plaatsen in Duitschland,
dezen dag een werk verrigten mogen.
en (sac) in Frankrijk. Zie voorts Zak.
r de
de sterrendienst, aanbidding
SABEISMUS
,
sterren • de godsdienst van eenige oostersche SACRAMENTALEN, mapurgatoren, bij de oude
Duitschers diegetuigen, welke bij de eedgevolkeren, die de hemelsche ligchamen, inrigten, tot versterking van de onschuld des
zonderheid zon en maan, goddelijke eer
beklaagden, met dezen, eenen behoorlijken
bewijzen. De godsdienst der Sabeers is eene
eed afleggen inoesten.
mengeling van joodsche, christelijke en moSACRAMENT-HUISJE, eengetitnmerde battier) galehammedaanschegrondstellingen.
rij, welke men eertijds, bij eenen overgang
SABELLIANEN„ aanhangers van den afrikaanschen
over degracht, over den dam bouwde, ten
bisschop Sabellius,
in de derde eeuw, welke
einde voor den mineur eenen veils en gang
gelijk de Noetianen, beweerden, dat er slechts
in de vijandelijke werken te hebben, en het,
een zelfstandig goddelijk wezen is, hetwelk
tot lading der mijn besternde, kruid zonder
de namen varier , zoon engeest in zich begevaar te kunnen overbrengen.
vat, en dat er dus slechts eenersoon in de
Godheid is. Sabellianismus, de leer der Sa- SACRARIUM, in de legerplaatsen der Romeinen
eerieplaats, alwaar de adelaars en teekenen
bellianen.
van de legioenen bewaard werden. In oude
SABITHA eerie egyptische maat voor natte wakerken eenegetraliede plaats bij den altaar,
n omtrent 15 kan groot.
re,
welkegeen leek betreden mogt. In Roomsche
SABLE, fr., het zand, een zandlooper. In de
kerken deplaats, alwaar het hoogwaardige,
wapenkunde de zwarte kleur.
KUNSTWB.
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brow- of badtijd. A saison, te re ter tijd.
of degewijde hostie voor de zieken, bewiard
Mrs de saison, te on as ontijdig.
worth.
SAJET, wollen stof.
SACRIFICA TEN, in de eerste eeuwen der Christelike jaartelling die Christenen, welke, om de SAKARDANENHOUT, een indisch hout, bruin van
vervolgingen te ontgaan, eenige uitwendige
kleur met zwarte strepen, en aangenaam van
reuk.
gebruiken der Heidensche godsdienst medemaakten, maar deswegens van de Christelijke SAKER, een engelsch geschut, dat vijf of zes
and ijzer schiet.
gemeente uitgesloten waren en wanneer zij
F
terug keerden, kerkboete doen moesten.
SAKI, eerie soort van bier, hetwelkde Japanezen
SACRIFICE, fr., sacrificiuni, lat., een offer, eerie
uit rijst toebereiden, zijnde hue geliefde
drank bij hunne gastmalen.
offerrande. Sacrificeren, offerer] , fig. opofSAKKAS, turk., waterdragers.
feren, zich sacrtficeren, zich opofferen.
SALA, hetgebed der Turken, hetwelk zij verSACRILEGIUM, lat., sacrilege, fr., kerkroof, kerkdieverij, heiligschennis
, ontwijding
van
va een
pligt zijn, in vierentwintig wren vijfmaal te
verrigten.
heiligdom. Sacrilegus, lat., een kerk- of
SA LA, het dagelijksche gebed bij de Turken, hetheiligdomsroover , roekeloos mensch.
SACRIST, Sacristaan, een geestelijke van minwelk zij op vijf vastgestelde tijden verrigten.
deren rang, bij de Katholijken, die het kerk- SA.LAcIA, zeegodin en vrouw van NeptInus, ook
Amphitrite genoemd •, eigenlijk de verpergereedschap verzorgt en bewaart, koster,
soonlijkte eb, zoo als renilia de vloed.
kerkdienaar.
SALACITAS, geilheid. Zie Salmi..
SACROS, een arabisch gewigt, 2 food zwaar.
SALADIN, eigenlijk Salaheddin Jussur Ebn Ayub,
SACRUM COLLEGIUM, lat., de vergadering der kareen beroemd Sultan van Egypte en Syrie.
dinalen, te Rome. Sacrum os, het heilige
been, dat op de wervelbeenderen volgt, en SALAISON, eigenlijk het inzulten , voorts ook de
g
onder de schaamdeelen lit.
naam van allerlei ingezouten eetwaren
SADDUCE g R, aanhanger van eene joodsche sekte,
als : haring, stokvisch, labberdaan, pekelvleesch, enz.
Wier stichter een rabij,
n met name Sadok
was, welke omtrent twee honderd jaren voor SALAM, de in Oostindiegewone mailer van
Christus leefde. Zijne leer, dat men de deugd
groeten, welke in eene buiging bestaat,
waarbij men beide handen zamenvoegt en tot
om haars zelfs wil, zonder uitzigt op belooning, moet oefenen, bra c t hem tot hetgevoeaan het hoofd opheft. Ook is het bij hen, zoo
als bij de aldaar wonende Engelschen, gelen, dat er, in een ander leven, noch beloobruikelijk, elkander eerie soort van compliring, noch straf zal plaats hebben. Zijne
mentkaarten te zenden endeswege eenen
aanhangers loochenden daarom de opstaiibijzonderen Salaindrager, in dienst te hebben.
ding en de onsterfelijkheid der ziel, en geloofden noch in engefen, noch geesten, doch SAL A MEK arab., vrede zij met u! ook eerie pligtpleging, eerbetuiging, buiging.
waren in hunne zedengestreng en onberisSALARIS, salarium, lat., salaire, fr., bezolding,
p
elijk.
loon, jaarwedde. Salarieren, bezoldigen.
SAFFLEUR, sal-fibers, wilde saffraan, of distelSALDO, kooph., het overschot, wat nog te betasaffraan.
len is.
SAGACITEIT, sagacite, fr., opsporings- of navorschingskracht, scherpzinnigheid ; die eigen- SALESIANERINNEN, tot de Karthuizerorde behooschap van het verstand, om de verborgenste
reticle nonnen, welke hared naam van den
omstandigheden en kenteekens aan eerie zaak
ordespatroon Frans Van Sales hebben. Hare
orde beet ook de visitatione Mariae.
duidelijk en just te erkennen.
SALINE een zoutwerk.
SAGO, sogu, sego, palmmerg, toebereid merg
van eenen oostindischen boom, bestaande in SALISCHE WET, over het algemeen eene verzameling van salische Franker), in de mid delkorrels, die, in wijn gekookt, eerie smakelijke, geleiachtige soep maker.
eeuw , in het bijzonder, derzelver tweeenSAILLANT, fr., in de bouwk., vooruitstekend, 1
veertigste artikel, hetwelk de dochters van
de troonsopvolging uitsluit.
vooruitspringend, overhangend •; fig., uitstekend, (in werken van vernuft). Saillie : eene SAL IVATIE, speekselvorming, kwijling. Saliveren, veel speeksel uitwerpen, kwijlen.
vooruitsteking , ook het opbruischen, het
vuur der jeugd •, vernuftige inval , bonntot. SALM, salnta, eene korenmaat in Spanje en
SAIMIEK, weleer eerieprovinciale landdag in
Italie. Ook vierhoekige stukken, waarin het
tin in Engeland gegoten wordt.
Polen.
SAiQUE, fr., tschaike, een klein koopmansschip,
SALMAGUNDI, salmigundi, ragout van allerhamde
hetwelk in de Levant op de Illiddellandsche
opgewarmd vleesch, meerendeels van klein
zeegebruikt wordt.
gesneden gebraad, met eene saus; figuuri.
SAISIE, fr., aanhaling, beslagneming, beslaglegeene kwalijk zamenhangende rede.
ging. Saiseren, saisciseren, in beslag nernen. SALMIAC, ammoniac-zout, in het algemeen all
SAISON, fr., het jaargetijde ; bijzonder ook de
onzijdige zouten, welke door verzadiging der
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zuren met het vlugtige alkali ontstaan ; in SAMAJOR, een nieuw opperhoofd der Indianen
in Nieuw-Engeland.
het bijzonder echter datgene, hetwelk men
door de vereeniging van dit alkali met zout- SAMARATH, eerie sekte onder de Banianen in
Oostindie,welke de zielsverhuizing aanneemt,
zuur bekomt.
en waarbij bet verbranden der vrouwen na
SALON, fr., eenegroote zaal.
SALOPE, fr., vuil, morsig • eene slet slons, slorden dood barer mannen het algemeenst in
zwang is.
dig vrouwspersoon •;
o
k
vrouwenmantel.
o
Saloperie, vuilheid, morsigheid, onrein- SAMBOS, die kleurling, welke uit de vermenging
held.
van_ een' neger met eene mulattin ontstaat.
SAMOJEDEN, volksstam in Rusland aan de IJszee,
SALPETER, salniter, iri het algemeen het onzijvan eene kleinegestalte •; daar zij naauwedig zout, hetwelk door verzadiging der sallijks 4 voet hoog zijn.
peterzuren met loogzouten ontstaat; bijn'der
zo
echter dat gene, hetwelk uit de vereeniging SAmum, of samijeli, de (afrikaansche en aziatische) gloei- of verzengwind •; een wind
van dit zuur met hetplariten-loo bereid
welke bijzonder in de zandwoestijn va
van
wordt.
Arabie waait, en den reiziger eenen zekeren
SALPETIERE , eerie gevangenis en tevens tuchtdood veroorzaakt, welke nog alleen, door
huis te Paris.
met het aangezigt in het zand to aan liggen,
SALTERIO, in Italie een snaarinstrument, hettot dezelve overgetrokken is, kan voorgewelk naar eerie luit zweemt. Salterioperkomen warden.
siano,
is driehoekig en heeft 6 snaren, welke
lat., hi'ezond
g
verstand.
met de vingers es geld worden. Salterio, SANAE MENTIS,
turhesco, heeft verscheidene draadsnaren en SAN BENITO, spaansch, ook sac benito, lat.,
saccus benedictus, het martelhemd •; een geel,
eene vierhoekige gedaante. Salterio tedesco,
met vlammen en duivels beschilderd hemd
de italiaansche Imam van het hakkebord.
met eene dergelijke muts, welke in Spanje
SALT! comPosn, bestaan uit 4 gezwinde noten
den veroordeelden ketters aangetrokken en
en 3 sprongen.
opgezet werd, als men hen naar den brandeen koorddanser, hansworst .
SALTIMBNINCA
,
st y el geleidde; ook een halve rok zonder
SALTO, ital., een sprong. Salto mortale, een
mouwen, van boven met eene opening,
doodelijke sprong, zeer gevaarlijke sprong ;
waardoor het hoofdgaat, en welke die ketfig., een gevaarlijk waagstuk. Saltarello,
ters aangetrokken werd.
ital., een springer ; in de muzijk, eene springeode, huppelende beweging. Salterelli, de SANCHONIATHON, de naam van eenenphenicischen schrijver, die door velen voor den oud springers, antlers de hamers, of tan enters
stengehouden wordt.
welke in de hoogte springen, en de snaren
aanraken.Per saltum, lat., met eenen sprong. SAINCTIE, sonctio, lat., wettige bepaling, vastgelling, bekrachtiging. Sanctificatie, heiliSALUBER, salubre, fr., salubris ; lat., gezond,
ging, vereering. Sancti cereal fr., sanctitergezondheid. dienstig, heilzaam. Salubrifier, heiligen, heilig spreken. Sanctioneren,
teit, salubritas, lat., gezondheid, gezonde
bekrachtigen, voor wettig verklaren, eerie
esteldheid, heilzaamheid (van de Richt).
g
wet bekrachtigen. Sanctuarium, lat., het
SALUEREN, groeten, begroeten, eer bewijzen.
helligdom, de heilige plaals •; de plaats alwaar
SALUS, lat., heil ; taus Deo, salus populo, ter
het hoogaltaar staat. Sanctum sanctorum,
eere van God en tot hell der menschen.
het heilige der heiligen, allerheiligste, de
Salut, saluut, hell en groete. Saluteren, hetafgescheidene plaats in den tabernakel en
zelfde als salueren.
tempel der oude Joden, in welke de arke des
SALVATIE SCHRIFT, verdedigings of reddingsverbondsgeplaatst was. Sanctitas vestra,
schrift, eene bij de akten gegevene nadere
um e heiligheid, de titel waarmede de Paus
uitbreiding van te voren bewezen pun ten.
aangesproken worffl.
SALVE, weesgegroet; eene groet, groetenis.
SALvo, een eereschot , begroeting, door het SANDALE, in de Levant en de Middellandsche
zee een liter of schip om te ligten.
losses van hetgeschut of klein geweer.
reeds
Salvo errore calculi, met voorbehoud van SANDALEN, eene snort van voetbekleeding,
in den hoogsten ouderdom bijedGrieken en
eene feil in het rekenen. Salvo honore, beRorneinen ingebruik ; voet- of schoenzolen
houdens' de eer. Salvo honore et stipendio,
van leder of bout,
welke, vooral in warme
behoudens eer en jaarwedde. Salvo jure
landen, inplaats van schoenen gedragen
quocunque, behoudens alle re t. Salvo titulo,
warden.
behoudens den titel. Salvo meliore, ik onderwe pi
mij aan ho sere inzigten. Salvo renia, SANDELIIOUT (santaal- of santelhout) een hard,
di e t en zwaar, wit, eel of rood hout, dat
met verlof. Salvegarde, salveren, zie sauveuit Oostindie, bijzonder van het eiland Tigarde, enz.
mor, de trust van Koromandel enz. tot ons
SA.MAAR, een deftig vrouwekleed.
komt.
SAMADAN, de 9de maand van bet jaar der Ara, een van Madagascar komend hoot ,
SANDRAHA
bieren.
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nog zwarter clan ebbenhout en buitengemeen
letters en heeft vele zamengestelde woorden,
glad.
die som wijlen uit twintig lettergrepen bestaan.
SA1NGENOTOCORA
,
bij de Japannezen eene soort SANTALIER, eene munt in Peg,
u Malakka en
van biechtstoel, welke zich op eenen boo en
Java,
omtrent 6 stuivers waard.
berg bevindt en uit twee weegschalen bestaat, OANTAME, eene munt in Goa, welke bijna even
in eene van welke de biechtencle zit • terwijI
zoo veel als een dukaat weegt, rnaar van
de andere, door een onbekend mechanismus,
eenigzins slechter goud is.
(hetwelk de inboorlin gen voor een werk van SANTÈ, fr.,gezondheid, gezondheidsgordel,
hooge geesten aanzien) naar benedea gaat.
ligchaamsgordel , dien men om het lijf
Wordt de eerste schaal met de anderegelijk,
draagt, ten erode het verkoelen van het
zoo bekomt de biechteling absolutie • rnaar
onderlijf te verhoeden. Officiers de sante,
blijkt het, doordien hi' niet genoeg rijst, dat
beambten in een ziekenhuis, inzonderheid
hi'j een groot zondaar is, zoo stoner) hem de
zij, die zorgen, dat van besrnette plaatsen
priesters in eenen nabijzijnden of road.
filets ingevoerd worde.
SANGLANT, fr., bloedig, met bloed bevlekt • ook
SAPA, een wijn in de Oost welken
,men zoo
gevoelig, bijtend, een onaangenaam gevoel
veel laat verkoken, dat slechts 1/3 er van ovevan hetgemoed verwekkende.
rig blijft. Ook het sap van verschillende
SINGUIFICATIE, bloedmaking. Sanguineux, fr.,
vruchten, welke of alleen of met suiker verbloedrijk, volbloedig, vurig • ligtzinnig
meng,
d ter dikte van een moes verkookt
dichterlijk, zeer levendig, ligt geraakt, prikwordt.
kelbaar, wellustig. Sanguinocratie, de bloed- SAUTES, een huisselijk feest in Spanje en Saregering, b. v. in Frankrijk onder Robesvoile he welk den i Decemberinvalt, en
t
pTerre. Sang uinolent • met bloed vermengd.
waarop men zijne vrienden heimelijk geSANGUINARIERS, eene sekte der wederdoopers,
sehenkenpleegt te does.
die men beschuldigde,
dat
menschenbloed SAPHIER, zie saltier.
dronken.
SAPIENTISAT, of dictum sapientisat est, lat., een
SANHEDRIN, de hooge raad in het oude Jeruzawoord is voor ce p ' wijs man genoeg.
lem, het hoogste geestelijke en wereldlijke SAPPE, fr., loopgraaf, onderaardsche gang in of
geregt, bestaande uit priesters , levite
leviten en de
bij vestingwerken, om door de contrescarpe
oudsten des yolks. lea de verwoesting van
in degracht te komen •; sappe couverte dakJeruzalem door de Romeinen, werd het
of stormloopgraaf • sappe double, dubbele
Sanhedrin met den joodschen staat zelven
loopgraaf; sappe tournante, slang- of keeropgeheven.
loopgraaf. Sapperen, loo raven maken
SANITEIT, sanitas, lat., sante, fr., gezondheid,
ondermijnen. Sappeur, fr., een loopgraver,
welstand.
mijngraver.
SANQUEZ, in de oostersche landen e] rims
SAPPHO, eerie der beroemdstegrieksche vrouwelke in eenen tederen zak water dragen,
wen, die bijzonder haren room aan de lywaarvan zij ieder, die het verlangt, zonder
rischepoezij verschuldigd is, waarin zij
geld of teen eerie geringe vergelding te
uitmuntte. Uit wanhoop dat Phaon hare
drinkengeven.
Heide niet beantwoordde, stortte zij zich van
SANS, fr., zonder. Sans comparaison, zonder
de Leukadische rots in de Aliddellandsche
vergeliiking. Sans compliment, zonder omzee. Zij vond de sapphische verzen uit, welke
slag. Sansculotte, fr., eigenlijk broekenlooze,
nit eenen trocheusof jambus, eenen spondeus
of die te behoeftig is, om zich eene broek, of
eenen dactyius en dan weder uit trocheea
over hetgeheel kieederen, aanteschaffen
bestaan.
wijders een factienaam, in de fransche om- SAPPINE, sappinMre, kleine schepen van denwenteling, waarmede de republikeinen hetinenhout, op de Loire in gebruik.
told werden. De vrouwen, welke tot deze SARADANDA. spaansch, sarabande, fr., eene soort
partij behoorden, werden sansjupon gevan spaanschen dans • ook het muzijkstuk
noemd. Sansculotterie, en sansculottismus,
daartoe.
de stand engezindheid der sansculottes. SA.ReAsmE, fr., sarcasmus, lat., spotrede, bijSans doute, fr., zonder twijfel, volstrekt.
tende spotternij, die door merg en been
Sansfacon, zie a eon. Sans prendre, zie
dringt • hekeling, bitterheid. Samastisch,
prendre. Sans rune et sans raison, zie rime.
bijtend, scherp, stekelig, eigenlijk ontSans souci, zonder zorg, buiten zorg ook
vleezend.
de naam van een lustslot bij Potsdam.
SARCOLOGIE, heelk. de vleeschleer, leer van
SANSKRITSCH, sanskritisch, sanskritische taal,
het vleesch, of de weeke deelen des ligchaams.
heilige en geheime, maar tegenvvoordig uitSarcologisch, hetgeen tot de vleeschleer
gestorvene taal der braminen, in Indostan,
behoort.
waarin bijzonder hunne godsdienstige hoe- S kftCOPII %AG sarkophaag, eigenlijk, vleescheter
ken vervat zij,
n en welke voorheen niemand,
of vleeschvreter, vleeschverteerder bij de
dan een bramin konde lezen. Zij telt vijftig
Ouden eene doodkist van eenen ligten,zwam-
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man ; in de sterrek., is de maan een satelliet
achtigen steers welke bij de stad Assus in
der aarde • figuurl., een ondergeschikte
illysien gegraven werd, en die de eigenschap
medehelper van voornarne personen.
bezat, dat het daaringelegde lijk, uitgenomen de tanden, in veertig dagen verteerde. SATER, een veld- of boschgod •; volgens de
fabelleer, eengedrogt met een menschenNaderhand werd deze naam voor iedere
doodkistgebruikt ; en thans verstaat men, in
hoofd enbokspooten •; figuurl., een zinnelijk,
de schoone kunsten, door sarkophaag, eene
geil mensch.
in den smaak der oudheidgebouwde graf- SATIABEL, satiable, fr., verzadelijk. S'atiabiliteit,
naald.
verzadelijkheid. Satieteit, verzadiging.
SARCOSIS, sarcostosis,vleeschverharding,vleeschSATIJN„ zekere soort van zijden stof. Satinade,
fr., halfzijden stof. Satineren, op satin stikverbeening • wild vleesch (in wonden). Sarcotisch, vleeschaanzettend ; dat het vleesch
ken ; ook glanzen : gesatineerd papier. Satinet, gestreepte stof van zijde en boomwol.
in eene wonde doet wassen.
SARDAGAAT, een agaat met bleekroode, de kleur
SATIRE, fr., een hekelschrift, hekeldicht, spoteen spotter, hekeldichter.
dieht. Satiricus
,
van den sardus nabijkomende, aderen en
Satiriek , spottend, bijtend. Satiriseren ,
vlekken.
bespotten, hekelen, doorhalen.
SARDANAPALUS, een verwijfd en wellustig koning
der Assyriers; van daar de naam van elken SATISFACTIE, satin actin lat., bevrediging, genoegdoening, tevredenheid, vergenoegen,
grooten zwelger en wellusteling.
vermaak, voldoening. Satisfaisant, voldoend,
SARDER, een half doorschijnende fine hoornbevredigend. Satisfait, tevreden, bevredigd,
steer) • een bleekroode karneool.
SARDONIKS, eene steensoort, welke roode rill en
voldaan.
of strepen heeft, Wier grond oniks, maar SATR AAP, een persische stedehouder, land vocig(1.
de strepen sardus, en met eene hoorn of SATum, suah, eene joodsche korenmaat van
otntrent 16 kan.
andere verwgeschaduwd zijn.
SARISSOPHOREN, eene soort vanpiekeniers of
SAUM, eenevochtmaat, in Zwitserland. In Oostenrijk een handelgewigt, dat 275 pond belanciers der Romeinen.
dra g t.
SARMATEN, bij de Ouden de slavische en andere
volken, waarschijnlijk afstammelingen der SATUAANTIA, (ntedecamenta), geneesmiddelen.
welke de zuren inzuigen et) alleiden. Satztilleden, die de noordelijke landen van Europa
ratie
,
de verzadiging • bijzonder van twee
en Azie bewoonden.
tegengestelde zouten, als zuur en loogzout
,
bijzonder, als beschermer
SARON, een zee god
der zeelieden vereerd.
tot een middelzout. Satura verroniana,
voordragt, waarin rijm en onrijm met elkanSARPEDON, koning van Lycie, noon van Jupiter
en Laodamia (dochter van Bellerophon),
der a fwisselen. Satureren, verzadigen ; zuren
bondgenoot van Priamus, dies hi' te hulp
inzuigen.
kwam, maar waarbij hi' door Patroclus ge- SATURNUS, eene heidenschegodheid •; eene planeet • het lood; dies saturni, zaturdag.
dood werd.
Saturnalien, zekere feesten bij ,:le oude
SARRACEEN, de naam van een oud en magtig
Romeinen, welke in de maand december, ter
y olk in Arabie.
eere van Saturnus, met degrootste buitenSARRITOR, god des akkerbouws, die bijzonder
over datgedeelte gesteld was, hetwelk het
sporigheid en weelderigheid gevierd werden.
wieder' en het uitroeijen van onkruid betrof.
Non semper erunt saturnalia, bet is niet
SASSAPARIL, sarsaparil of sarsaparitivortel, de
altijd kermis. Saturninisch, duister, treurig,
gedroogde wortel van een wijngaardgewas,
zwaarmoedig ; ook ongelukkig.
uit vele lane rankachtige dunne wortelljes SAUTEREAUX, fl. ., am) de klavieren enz., de
bestaande, welke alle uit eenen bol uitschietangenten, welke bij het bespelen van het
ten.
instrument, de snaar aanslaan, en terstond
weder terug springen.
SASSO, een handelgewigt in Venetic, waarvan
SAUVAGE, het bergen, redden der goederen van
72 eenpond aldaar uitmaken.
een verongelukt schip. Droits de saurage,
SAT, eene maat voor drooge waren in Siam,
het berggeld daarvoor.
waarvan 40 eene seste (omtrent 3/4 schepel),
SAUVEGARDE, fr., een vrijgeleide. Sauveren,
en 40 sesten een cohi doen.
redden.
SAT, lat., genoeg. Sat cito, si sat bene, wat
goed gedaan wordt, gaat spoedig genoeg.
SAVATEN, sloffen. Savaterie, sloffenmarkt.
SAVANTASSE, een geleerde praler • iemand, die
SATAN, hebr., aanklager, -wederstrever, duivel,
zich het aanzien van een'geleerden geeft,
lasteraar • ook cell boosaardig mensch. Sazonder het te zijn ; een geleerde windbuil.
tansch, boosaardig, duivelsch, helsch.
SAvi,
dat is, wizen , de naam der raadsheeren.
SATANIANERS, eene sekte, welke den Satan
vereerde • dewijl zij oordeelde, dat hi' de SAVOIR-FAIRE, fr., bet weten te doen, de geschiktheid, bekwaamheid, goede handeling van
ma s tt had, kwaad te doen.
zaken, handigheid , behendigheid. Savoir
SATELLIET, trawant, wachter, begeleider, leids-
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vivre, fr., het weten te leven, de levenswijsheid, wellevendheid.
SAVONNEERTAPLITEN, eene soort van turksche tapijten, welke zich van de hautelissen, alleen
door hunnen fluweelachtigen grond onderscheiden, en wegens hunne levendige kleuren, meer werking doers dare de andere.
SAVONNERIE, fr., eene zeepziederij. Savonnette,
een zeepbal; savonnette de serail, een waschwater, dat ter verfraaijing van het vel gebruikt wordt.
SAVOYAARDEN, eigenlijk, bewoners van Savo yen,
bijzonder ook diegenen, dezer, bewoners,
die, uit armoede, hun brood buiten 's lands,
met eene Tier en metgezang, winnen.
SAYNETE, een klein, met gezang en dans verbonden tusschenspel der Spanjaarden een
bedrijf en gewoonlijk van een' satyrieken
inhoud.
SEMEN, geregtsdienaars, dienders, straatwachten (in Italie). Hun hoofdman heel barri-

SCHA.

SCARLATINA,
■SCARPE, zie

de scharlakenkoorts.

escarpe.

bij de kooplieden een uittrekscl en korte list van alle zaken op missen,
beurzen,
markten, enz.
SCAZONTISCHE VERZEN, welke eene snort van jamben zij,
n en in het Ede en laatste lid achter
aan eenen spondeus of trocheus, of twee Lange
lettergrepen hebben.
SCELETIA, de droogheid, magerheid. Sceleteusis,
het droogmaken of uitteren van een ligchaam • het toebereiden van eene mumie,
van waar ook het inbalsemen; thans ook het
toebereiden van eengeraamte. Sceleton ,
sceletunt,
sceletus , squelette. Zie schelet.
SCEMA1NDO, ital., muz., afnemend, verdwijnend.
SCENE, fr., tooneel, schouwplaaats, voorstelling, tafelreel, voorval. Scenisch, tooneelachtig, tooneelmatig, het tooneel betreffende.
SCENITEN, tentbewoners.
SCENOGRAPHIE, of skenographie, de doorzigtengello.
of vergezigtenschildering. Scenographisch,
SCABELLETJE, een voetbankje, waarop de misvergezigtenschilderend, doorzigtkundig.
dadigers te pronk zitten. Scabelloir, scabel- SCEPTICISMUS, de twijfelleer, leer der Sceptici,
lon, fr., hoog en smal voctstuk voor eene
leerlingen van Pyrrho, die aan alles twijfelvaas, of een borstbeeld, onderscheiden van
den, en al wat men hun voordroeg,
eerst
pedestal.
wilden overdenken. Vol ens Kant is het de
SCABIES, lat., de schurft. Scabieus, scabieux,
grondstelling van eene kunstmatige onwefr., scabiosus, lat., schurftig.
tendheid, welke degrondvesten van alle
SCABREUX, fr., ruw, oneffen • zwaar,gevaarkennis ondermijnt, om, zoo mogelijk, vollij,k naar.
strektgeene zekerheid voor dezelve meer
SCADENZA, ital., de vervaltijd van eenen wissel.
over te laten.
SCALDEN, skalden, skialden, dichters der nude
SCEPTIS, het zien met betrekking tot een naauwnoordsche volken.
keurig onderzoek, het zclf zien, het zelfstandig
onderzoek ; dikwijls zoo veel als scepticismus.
SCALEN, een driehoek, als dezelve ongelijkzijdig is, of een keel, cilinder enz., wanneer SCHAAL, scala, lat., de toonladder, klankladder,
in de
derzelver asgeen' regten hock met het grondvlak maakt.
SCHACH, opperheer of koning van Perzie.
SCHACO
,
zie tzako.
SCALIN, eene munt van 27 sous, welke inzonderheid tot den handel naar den Senegal ge- SCHAFF korenmaat in sommige streken van
Duitschland.
bruikt wordt.
SCHALMEI
,
de riet- of herdersfluit.
SCALPELLUM, lat., een ontleednaes. Scalperen,
(van het engelsche scalp, de huid, die de SCHAMANEN, priesters in Siberie, Kamschatka
hersenpan bedekt), het aftrekken der hoofden het grootste gedeelte van Tartarije, welke
riesters tevens geneesheeren, toovenaars
huid ,
hetwelk de wilden in Noordmerika aan
P
,
engeestbezweerders zijn • zij le en met de
de doode of zwaargewenide vijanden le en
door het yolk dengoden aangebragten rijke
uit te oefenen.
offers engeschenken een schandelijk bedroom
ScANDEEEN, verzen meten, volgens de tijdmaat
door zich dezelve ten nutte te maken. Schaverdeelen, zoo verdeeld opzeggen. Scantie,
manischegodsdienst, de godsvereering van
de versmeting, versdeeling.
voorschrevene volken, welke meerendeels
SCAPHANDER, een zwemkleed, zwemgordel, een
van kurk of ander Ii gt bout gemaakt kleed,
heidenen zijn, en vele goden aanbidden.
om zich daarmede boven water te houden. SCHAMBE, koster bij de Joden.
SCHAN, san, een gewigt in Siam, omtrent 6/8
SCAPULIER, een schouderkleed, schouderrok
pond.
(van degeestelijken der roomsche kerk, bij
SCHANDAAL, scandalum, latrgernis,
zonder van de Benedictijnermonniken).
. ; aanstoot
e,
opspraak, sehandelijkheid, of schandelijke
SCARAMOUCHE, fr., scaramuccio, ital., een hanszaken. Schandaliseren , scandaliser, fr.,
worst,potsenmaker.
SCARIFICATIE, de kopping, insnijding, kerving.
ergernis of aanstoot even. Schandaleus,
Scarificatorium, lat., het kopijzer, kerf- of
scandaleux, fr., ergerlijk, aanstootelijk.
snijijzer. Sacrificeren, koppen, insnijden, SCHANGALLAS, een afrikaansch negervolk, hetkerven.
-welk de boschachtige bergstreken van Habesch
SCARTA FACCIA,
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aan de bronnen van den Nyl bewoont, en ook
Kolla beet. Dit yolkgaat geheel naakt, heeft
nochpriesters noch opperhoofden, en bewijst
alleen aan den ouderdom bijzonderen eerbied.
SCHANG FU, de naam van het heilige boek der
Chinezen.
SCHANSKLEED, een zeildoek, het welk men ter
verberging van hetgene er voorvalt, op een
oorlogschip, over de verschansing hangt,
wanneer, gedurende het gevecht, de kooijen
en dekens tusschen de verschansing gestouwd
zijn.
SCHANSKORF, cilindrike korf, zonder bodem, met
zeven of negen piketten of paaltjes um in den
grond te steken, en dienende om, met zand
gevuld, spoedig eerie hatterij te bekleeden.
SCHANSLOOPER, een schippersmantel met artnen.
SCHARAFI, eene oude in Egypte geslagene gouden munt, welke de Arabieren Dinar of
Medkal-Aldegel noemen , en omstreeks 8
gulden waard is.
SCHARARAT , een der magtigste stammers der
zwervende Arabieren.
SCHARLAKEN, eerie gloeijend roode kleur, nit
zuiver rood engeel zamengesteld. Scharlakenkoorts, eerie vurige vlekkoorts, waarbij
zich het eerst in hetgezigt een sterk rood
metgezwellen vertoont, dat zich over het
gansche ligchaam verspreidt, en nadat het
eenige dagen gestaan heeft, in schilfers avail.
Scharlakenoker, het door calcinering van
vitrioolzurengescheidene ijzer, hetwelk tot
glasschilderen gebruikt worth.
SCHEBEK, schebeke, vaartuig met zeilen en riemen.
SCHEDA, schedula, cedel, eene korte schriftelijke
aanwijzing van iets, dat nog verder uitgewerkt moet worden.
SCHEDIASME, een kort, vlugtig opstel, eerie proef.
SCHEEREN, de zeeklippen aan de zweedsche kusten ,
inzonderheid voor Stokholm, die zich vet
in zee uitstrekken, en voor het inkornen der
haven zeergevaarlijk zijn. Scheerenboot,
scheerenvloot, tot dekking van den in an in
de scheeren.
SCHELET, squelette, fr., geraamte. Scheletteren,
,
squeletteren
een mensch of diet tot een
geraamte maken.
SCHEMA, beeld , voorbeeld, schets , ontwerp ,
gestalte. Schema genealogicum, een slamboom. Schentatisch, voorbeeldig, schetsmatig, ontwerpachtig. Schematiseren, schetsen,
een denkbeeld door overeenkomst met iets
zinnelijks bevattelijk maken. Schentatismus,
de voorschetsing ; verklaring of voorstelling
door voorbeelden.
SCHEMEN, hebr., een schaduwbeeld; de schaduw.
SCHENETTE, genette, een paard van eerier) spaanschen hengst en eerie italiaansche rnerrie.
SCHEN, ' hebr., het schirnmenrijk ; het graf.
SCHERAFI, scherefi, eerie in Perzie an bare gouden munt, waartoe ook de derwaartsgebragte
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venetiaansche zechinen behooren enwelke
door de Europeers ook sera h'
worden.
SCHERIF, eerie turkschegouden munt, ook sultanin genoemd, omtrent 3 gulden waard.
SCHERIF
,
zie sherif.
SCHERZANDO, ital., muz., schertsend, beuzelend.
SCHICKER, joodsch, sikker, dronken, bezopen.
SCHICKSEL, jOOdSehdllit,SCh , jufvrou.w ; chi',tenmeisje.
SCHIDBOLETH, schisboleth, Behr. leus, herkenningswoord , kenmerk . kenteeken aan de
spraak, waardoor men zich verraadt, van niet
tot eeriepartij te behooren. (Zie het book der
Regteren, 12, vs. 6).
SCHIETTO, schiettamento, muz., slechtweg; zonder sieraad.
SCHILDBOEREN, in Tyrol eerie soort van islet
lijfeigene maar vrije boeren, die echter aan
den adel opbrengen, en wier ho even schildhoeven heeten. Schildgroschen, eerie soort
van saksische groscheo uit de 15" eeuw,
omtrent 1 1 4
stuiver waard.
SCHIMMEL, bij de boekdrukkers zulk een vel, dat,
bij vergissing, slechts op eene zijde gedruid is.
SCHIPS, eene korenmaat in Denemarken.
SCHIRRI, eene teekening, welke slechts met de
pen, kool of krijt ontworpen is.
SCHISMA, gr., splijting, of scheuring, bijzonder
we ens verschil van gevoelens omtrent zekere
P in den godsdienst, geloofs- of kerktwist. Schismaticus, een scheurmaker, afvallige, vrede- eendragt- of rustverstoorder.
Schisnzatisch, afvallig, kettersch.
SCHLEIFER, een aantal noten, vvelke gesleept
worden. Ook een oude duitsche dans, waardoor vrijaadje en wederliefde uitgedrukt
werd.
.
SCHLICKDAALDER, eerie soort van daalder, welke
degraven Van Schlick in de V t. hellt der 16de
eeuw te Joachimsdal lieten slaan.
SCHMOEZEN, heel in de jodentaal, toespreken,
den onderhandelaar spelen.
SCHNAKADE, eerie soort van muzijkstuk van een
vrolijk karakter.
SCHNICK, snik, een vaartuig, Haar eene kaag
gelijkende, ook eerie trekschuit in Vriesland
en Groningen.
SCHOBER, in sommige oorden een bepaald aantal van 60 koornschoven.
SCHOENOS, bij de Egyptenaars een weg van 50
stadien.
SCHOFEL, shovel, sjovel, ten uiterste slecht,
a rmzalig.
SCHOFT, verachtelijk mensch, schobbejak.
SCHOLARCH, schoolbestuurder, schoolopziener.
Scholarchiaat, schoolopzienersambt. Scholastica, de schoolleer, schoolwijsheid en godgeleerdheid der middeleeuwen, welke in eene
mengeling der christelijke leer en de wijsbegeerte van Aristoteles bestond, die zich alleen
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niet kleingeestige en nietsbeduidende ver- SCINTILLATIE, fonkeling, schittering. Scintilleren,
deelingen en verklaringen ophield. Scholasfonkelen,
schitteren.
tieken, schoolgeleerden, schoolwijzen, woord- &IRA, sciophorien, een feest, hetwelk jaarlijks,
kramers der middeleeuwen„ schoolvossen,
in Mei te Athenen, ter eere van Minerva gepedanten. Scholastieke theologie, spitsvindige
vierd werd. Dewijl men op dezen dag stork
of schoolschegodgeleerdheid, die slechts in
met dobbelsteenenplagt te spelen, en daarbij
haarkloverijen bestaat. Sckolastisch, schoveel bedro g plaats had, zoo noemde men
lastiek, schoolsch, spitsvindig.
daarvan in het algemeen elke listige bedrieSCHOLIA, scholien, aanmerkingen, bijzonder
gerij sciraphon.
korte woordverklaringen, of ophelderingen SCIRON, een bij de Ouden zeer berucht straatvan duistereplaatsen in oude schrijvers.
roover, die in eene engte aan zee gelegen de
Scholiast, een verklaarder, aanmerker, uitreizigers opwachtte, hen dwong zijite voeten
legger, bijzonder van oudgrieksche schriften.
te wasschen, bij welke bezigheid hi' hen met
Scholie, scholion wisk., eerie aanmerking,
eenen trap van de steile rots in zee schopte.
welke op de voorafgaande stelling betrekking
— Ook een drooge, heete wind in Griekenheeft, en daaruit volt.
land, welke uit de streek van het voor eSCHOLOM-LECHEM, hebr., vrede zijt me u!
bergte Sciron in Thessalie waait.
SCIRRHEUS, scirrheux, tr., builig, knoesterig,
SCHONER, schoener, plat vaartuig, geschikt om
aan land te korner), en .
vi jitig tot honderd
ezwollen. Scirrhosie scirrhus
hard g,
, een
tonnen houdende.
knoop, een hard kliergezwel, verharding.
SCHOONE KUNSTEN, onder dezen algemeenen naam
SCISSIE, scissio, lat., splijting, afscheiding.
begrijpt men de dichtkunst, redekunst, SCLEROPHTHALMIE, zie skterophthalinie.
schilderkunst, beeldhouwkunst, toonkunst, SCONE, eene engelsche mast van steenkolen, die
d de schoone
danskurist, en sedert eenigen tij,
21 chaidrons tot 5pecks houdt.
SCONTREREN, rescontreren, vergelijken, teen
tuinierkunst.
SCHOOT, touw aan de hoeken der zeilen, door
elkander houden, noemt men bijzonder bij
rniddel waarvan men dezelve zoo stelt, dat
kooplieden, als zij ten tide der jaarmis hunne
zij den wind vatten.
rekeningen teen elkander vergelijken
, eerie soort van seminarie te
SCHOTSCH CO LLEGIE
sluiten, en het saldogewoonlijk niet met
Rome, in 1712 door den Pansgesticht, tot
gereed geld betalen, maar aanwijzingen of
onderhoud van 40 geestelijken, bcstemd om
wissels daarvan afgeven.
deKatholijke Godsdienst Schotland en SCONTRINO, eng., Mediterranean, pass; spaansch,
Engeland te behouden, en verder uit te
Casta Partida ; duitsch, Ausschnitt- of Conbreiden.
troll- Bogen • nederl., controolpas, een geSCHRECKENBEBGER, eene oude saksische munt, ter
nummerd stukperkament, hetwelk door de
vergelijking met de matrice (proefmaat),
waarde van 41 /2 stuivers , van zilver uit den
Schreckenberg bij Annaberg in Sakseu gewaar het tandsgewijze uitgesneden is, en
stager], en naar den daaropzich bevindenden
welkeproefmaat den zeeroovers, die niet
en el di het wapen houdt, ook engelsg rolezen kunnen, ter hand gesteld wordt, het
bewijs van in orde te zijn bevat.
schen genoemd.
SCOPE, scopia, scopus, de schouw, bezigtiging,
SCHREDE eene lengtemaat van onderscheidene
beschouwing, het inzigt.
groote. De gewone schrede werd op 2. 21/2
en 3 voetgerekend, de dubbele 4 en 5. De SCOPELISMUS, eerie bedreiging door howling en
g
geometrische schrede, welke men gewoonlijk
ebaren.
bij bepaalde opgaven aanneemt , houdt 5 SCOPTICUS, een spotter. Scoptisch, bijtend, hooude fransche voeten.
nend, spottend. Scoptiseren, spotter), steken,
Scrim, noemen de Nederlanders, uit hoofde
honer.
van gelijkheid met eene schuit, eene japan- SCORROTAI, een menschenetend yolk in de binsche zilveren munt, orntrent 13 gulden
nenlanden van hetphilippijnsche eiland 44gabag, die hunne hutten zeer symmetriek
waard.
met hoofdschedels versieren.
CH WADRONEREN , met den sabel heen en weer
S
zwaaijen en hakken fig., veel en snoevend SCORSO, in de verouderde koopmanstaal, de
verloopene maand.
spreken. Schwadronneur,een praler, snoever.
SCORTATIE, in het aigemeen elke vieeschelijke
SCIAGRAPHIE, zie skiagraphie.
vermenging buiten den echt. Scortum, een
SCIATERICA, zie gnomonica.
schandjongen hij de Romeinen.
SCIATICA, de heupen- of lendepijn.
SG'ORZATO, schiiderk., de verkorting, of de kunst,
SCIBILE, lat., wat geweten kan worden. Science,
fr., scientia, lat., wetenschap, kennis. Scienom de voorwerpen en derzelver deelen niet
tifique, wetenschappelijk, geieerd.
in hunne evenredigheid, maar in perspectief
SCIEROPIA, eigenlijk het schaduwzien, donkervoor te stellen,
hetwelk in alle schilderwerk
zien, eene zwakheid van gezigt.
ten uiterste noodzakelijk is.
SCILICET, lat., natnelijk, te weten.
SCOTISTEN, eerie naar Joh. Duns Scot benoemde
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sekteva
n Scholastieken, welke in de 14 d.
eeuw leerde, dat de Maagd Maria zonder zonden ontvangen en geboren was.
SCRIBA, lat., een schrijver , geheimschrijver,
secretaris. Scribent, een schrijver, zarnensteller van een werk. Scriberen, schrijven.
Scriptum, lat., al het geschrevene, een schri Itelijk opstel. Scriptura, het schrift, schrijverij, een handschrift. Scriptura sacra, de
bijbel, of heilige schrift. Scripturist, een
schriftonderzoeker, schriftgeleerde, die zich
blootelijk aan de woorden der heilige schrift
houdt.
tigden
ScruslNEN,gevolmag
, welke door de
grieksche keizers her-, en derwaarts gezonden
werden, bijzonder naar de soldaten in de provincien, ow hun de bevelen kenbaar te maken, en somwijlen te voltrekken.
SCRINIUM, hetwelk eigenlijk eene kist, kast of
bewaarplaats beteekent, heet, door den Pans
gebezigd, zooveel als in petto.
SCRIPTURISTEN, eerie sekte onder de wederdoopers,
diegeene andere godsdienstleer aanneemt,
oorden
in
dan die, welke met uitdrukkelijke
w
de Schrift staat.
SCRITTU REREN, bij kooplieden, zaken, welke,
door een ander voor deszelfs rekening gedaan,
te boek stellen.
SCROFEL, scrofula, schrophula , lat., krop- of
kliergezwel. Scrofuleus, scrophuleux, wat
gezwollene klieren veroorzaakt, klierachlig.
SCRUPEL, schrupel, scrupule, fr., scrupulus, lat.,
eon owl nederlandsch apothekersgewigt, het
derde van een drachme ; wijders twijfel ,
bedenken , bijzonder gewetenstwijfeling ,
naauwgezetheid van geweten. Scrupuleren,
nadenken, bedenkingen maken. Scrupuleus,
scrupuleux, fr., naauwgezet van geweten,
vol bedenkingen, angstig, moeijelijk. SCrupulositeit, angst, bedenkelijkheid.
SCRUTATIO, scrutinium, lat., navorsching, ook
de verzameling der stemmen bij eerie keus
door geslotene stembrieljes of kogeltjes. Scruteren, scrutineren, nasporen, uitvorschen,
onderzoeken, doorgronden •; stemmed verzamelen.
SCUDO, eene italiaansche munt van onderschei
dene waarde, op de meeste plaatsen echter
doende.
2g
omstreeks 2 1 /ulden
SC SIT lat., hi' heeft het gegraveerd (op koperen platen). Sculptuur , beeldhouwkunde,
kunst, ow figuren op ongelijk gemaakte vlakken, in hares ganschen omvang school' voor
te stellen • snijkunst, beeldgieterij.
SCURRA, bij de Romeinen zooveel als hofnarren
der voorname lieden.
SCURRIL, potsachtig, plat, grof schertsend. Scurriliteit, potsenmakerij, grove schets, onnoozele potsen, platheden, gemeene aardigheden.
SCYLLA , gevaarlijke klip bij Sicilie •; iedere
gevaarlijke lasts : incidit in scyllam, qui
vult vilare charybdin, van den wal in de
KUNST WB.

SECH.

sloot • het eene gevaar willende ontviugten,
vervalt men in het andere.
Sums, bij de oude Romeinen een drink ereedschap, in de gedaante van de blades der
water
pla n ten. Ook vroeger een bij het avondmaalgebruikelijke kelk, van den gewonen
alleen daarin onderscheiden, datde pries tors den zelven in de hand hidden, mac r den
a tideren aan de cornmunicanten zelven gayer).
Scyphus Herculis, een bij de Thebanen
gebruikelijk drinkgereedschap, met twee ooren en hetwelk zeer groot was; zoodat zich ook
alleengroote drinkers van hetzelve bedienden.
SCYTALA, was bij de oude Lacedemoniers eene
soort vangeheim schrift, bestaande in eene
smalle strookperkament, die men digt mast
elkander op eenen stok wikkelde, en in de
lengte van denzelven, zijne gedachten sederschreef. Wanneer nu de strook weder afgewonder] werd, zoo konde niemand het es rehverse daarop lezen, dare hij, die zulk een
stok had.
SCYTREN, noemden de Grieken en Romeinen, in
het algemeen, de bewoners der noordelijkste
hun bekende landen, enverbonden daarmede
het denkbeeld van raw- enonbeschaafdheid.
SDEGNOSO, MUZ ., trotsch, grootsch.
SEAM, eengewigt, hetwelk van 24 steers tot 5
pond bevat.
SEANCE, fr., zitting, dagzitting.
SEAPOYS, in Oostindiegeboren soldaten, welke
in britsche soldij staan, op de wijze der
Europeanen gewapend en geoefend zijn, en
tot degevaarlijkste ondernemingen gebruikt
worden. Soldaat onder de indische troepen.
SEBAPTISTEN, eene soortvan wederdoopers, die
reeds in de 1 3 de eeuw bekendwerden.
SEBASTIA ANSPENNINGEN , portugesche koperen
munten, tergrootte van Rees, welke Sebastiaan I, omstreeks 't jaar 1570 liet slaan.
SEBASTIKERS, de voornaamste klasse onder de
scholieren van Pythagoras, wien hi' niets
meer verborg, maar die hi' in alle zijne leerstellingen inwijdde.
SEBAsTos, op romeinsche- grieksche rnunten
hetzelfde als Augustus en tevens, dat hi'
wien men deze titelgaf, vergood werd.
SEC, zie sect.
SECANS, lat., secante, wisk., de snijlijn • bijzonder in de driehoeksmeting, die re to lijn,
welke uit het middelpunt van een en cirkel,
door deszelfs omtrek tot aan de tangente,
of raakIljn,
getrokken wordt.
SECCATU UR, zachte, drooge stof •; plagerij. Secqueren, bezwaren, kwellen, plagen, iemand
het hoofd vol babbelen.
SECEREN, opsnijden, ontleden, bijzonder een
flood ligchaam. Sectie, eerie snijding.
SECERNEREN, afzonderen, afsnijden, uitnemen
onderscheiden.
SECRI, sechio, eerie italiaausche maat voor natte
.

waren, van 11 tot 15 kan.
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Saksen, Brandenburg en andere
Noord-Duitsche landen eene munt, welke 6
enningen geldt •; elders een zesstuiverstuk.
p
SECHSLING, eene zilvermunt in Hamburg, 3 1/,
enningen waard.
A
SECHSTING, eene korenmaat in Passau, omtrent
3 schepels.
SECHSTINNE, sestine, eene snort van versen, welke uit 6 1/2 strophen en elke strophe uit 6 regels bestaat, en waarvan de kunst daarin
gelegen is, dat het laatste rijmwoord in de
voorgaande strophe, het eerste in de volgende
en het eerste hier het tweede enz. in de orde
wordt. Zijn alle rijrnwoorden zoo rood geweest, dat het eerste het laatste geworden is,
zoo herhaalt men ze in elk half vers,
naar
hunne volgorde.
SECHTER, in Frankenland en aan den Nederrijn
eerie rnaat van drooge wares,
waarvan er 2
op een meter en 4 op een simmer gaan.
SEcrizEHNER
,
in sommige streken van Duitschland
eerie dobbelbatzen. In Zwitserland eene maal
voor drooge wares,
waarvan 16 een immi
maken.
SECLUDEREN, uitsluiten (van eene erfenis,
of de
troonsopvolging). Seclusie, uitsluiting.
SECOND, fr., tweede, of andere • second-lieutenant, tweede luitenant. Secondair, tweede,
middelbaar (in zarnenstellingen), bij voorbeeld : secondaire scholen, middelbare wholen, waarop middelbaar onderwijs gegeven
wordt. Secondant, helper, hulp, bijstand,
bijzonder in een tweegevecht, of in het redetwisten ; ondermeester medehelper eene
school. Seconderen, helper), bijstaan, ondersteunen. Second°, ital., de tweede stern (in
de toonkurist).
SECREET, geheim, ge eim zegel, zegel van eenen
vorst, secretumhsigillum, lat., geheim gemak,
sekreet, secretus locus, lat.; secretaire, een
schrijftafel, schrijfkast. Secretaircrie, secretarij, de geheime kanselarij, of schrijfkamer
van een' vorst, of van het bestuur, bijzonder
van de stedelijke regering. Secretari,y , een
geheimschrijver. Secretariaat, het ambt of
de waardigheid van geheimschrijver.
SECRETIE, de alzondering, doorzijging •; afzondering van de vochten in het dierlijke ligchaam • het afgezonderde. Secretisten, afgezonderden, zonderlingen.
SECT, of sec, (vino secco, ital.) sek, zoete wijn
vangedroogde druiven, (in Spanje en latlie).
SECTE, fr., sekte, aanhang, geloolsgenootschap,
genootschap van eenerlei leer en gevoelens,
bijzonder in het godsdienstige.
SECTIE, af- of indeeling, onderdeel ; de wijk
(eener stad); ook ontleding, of lijkopening.
SECTOR, meetk, ,
,
een gedeelte van-eenen
cirkel
begrepen tusschen twee stralen en den tusschenstaanden boos.
SECULAIR , fr., honderdjarig • ook wereldlijk,
nietgeestelijk of kerkelijk. Brachium secuSECHSER,

SEG:.

lare, de wereldlijke arm of magt. Secularisatie, de verwereldlijking, de verplaatsinguit

dengeestelijken stand in den wereldlijken •;
de intrekking van kerkelijke gestichten en
staten. Seculariseren, verwereldlijken, wereldlijk maken, geestelijke gestichten intrekken. Seculum, lat., eerie eeuw, tijdvak van
100 jaar.
SECUNDA, muz., de tweede toon na den Frondtoon ; (schermk.) de tweede soort van stool •
(kooph.) secundawissel, de tweede wisselbrief. Wanneer kooplieden, voor groote sommengelds, op afgelegene plaatsen wissels
even , worden er verscheidene afschriften van
g
dezelvegemaakt, die echter door de namen
prima, secunda, tertia, onderscheiden zijn,
ten einde, bij verlies van eenen derzelve, de
andere moge dienen. Secunderen, bijstaan,
helper).
SECUNDICERIUS, ten tide der vroegere romeinsche keizers, omtrent hetzelfde, wat men
thans vice resident noemt.
SECUREREN, verzekeren, in zekerheid stellen, to
hulp komen. Securiteit, zekerheid, verzekering, toevoorzigt, vertrouwen • ook onbekommerdheid. Securus, lat., secuur, zeker;
onbekominerd; animus securus, een goed
geweten.
SECURITAS, de zekerheid, werd door de Romeinen verpersoonlijkt goddelijk vereerd. Zie
Securiteit, onder secureren.
SEDANTIA, lat., pijnstillende of bedarende middelen. Sedatief, stillend, piinstillend, bedarend, geruststellend.
SEHENTAIR, zittend • op dezelfde plaats blijvend;
sedentaire (zittende) levenswijs •; een sederstairepost, ambt, waarbij men op dezelfde
laats blijlt, en niet nu hier en dan daar
A
moet zijn.

zetel, woonplaats • ook stoelgang; series
belli, het oorlogstooneel sedes fixa, eerie

SEDES,

vaste woonplaats.
sedimentum, lat., bezinksel, droesem,
g
rondsa p, van vloeistoffen.

SEDIMENT.,
SEDITIE.

oproer, opstand , muiterij, rustver-

storing. Seditieus, seditieux, fr., seditiosus,
lat., oproerig, onrustig, muitend. Seditiositelt, muitzucht neiging , overhelling tot
opstand of oproer.
SEDUCTIE, verleiding, overhaling, tot het kwade;
bedrog, arglistigheid, Seduceren, seduire,
fr., verleiden, bedriegen.
SEDULITEIT,
SEER,

naarstigheid.

ser, ceer, ceir, een gewigt op het vaste

land van Indie,een ponder' ook 5/4 pond zwaar.
bijzondere bedienden van den turkschen keizer,die zich met zijne wasschingen

SEFERLI,

bezig houtlen.
SEGMENT, segmentum,

lat., afsnijding ; gedeelte

van eenen cirkel.
SEGNO, ital.,

(muz.) het teeken • dal se no van
het teeken weder af to beginnen.
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afzondering.
bij de Turken een zalige of heilige, bijzonder echter een martelaar.
SEID, in het Arabisch Heer beteekenende, is
een eernaam, die bijzonder aan de afstamnwordt.
melingen van Mohammed gegeve
SEIGNEUR
, fr.n
,
ee
voornaam,
gebiedend beer.
Seigneurie, het gebied van eenen voornamen beer.
SEIKS, Sieks, een oologzuchtig yolk, hetwelk in
de omstreken van den mond van den Indus
langs de gebergten, die Perzie en Indie van
elkander scheiden zich ophoudt.
ij
SEaouR, fr., verblijf, verblijfplaats, het verwijlen, op eene andere plaats, dan zijne woonplaats. Sejourneren, verblijven rustdag houden, eenen tijdlang , zich in eerie plaats
ophouden.
SEJUNCTIE, de afscheiding, afzondering. Ook
noemt men zoo ditgedeelte eener rede,
waaringezegd wordt, in welk opzigt men
met zijne to err
overeengekomen,
wat nog vender nit le maken is.
SEJUNGEREN, afzonderen, afscheiden.
SEK, zie sect.
SEKENAR, bij de Hindous martelaars, waarvan
zich ook de Europeanen bedienen.
SEKKEL, sikkel, bij de Joden een gewigt, hetwelk volgens sommigen, ten tijde van Christus ; omtrent met oils oud lood overeenkwam;
miar daarentegen ten tide van Mozes, tot
op de babylonische gevangenschap, slechts
1/4 of 1/5 daarvan bedrocg. Ook eene munt,
waarvan de gemeene sikkel, omtrent 12 stuivers de koninklijke 18 stuivers, en de sikkel
des heiligdoms 24 stuivers van ons geld
waard was. Ingoud bedroeg hi' omtrent 4
dukaten.

S EGREGATIE,
SERID,

SEKTE, zie secte.
SELADON, zee roes • ook een verliefd
SELAH, hebr., altijd, zonder elude,

herder.
onophou-

vend, wat de maanbeschrijving bevat of betreft.
SELEUCIA1YERS
, aanhangers eener sekte uit de 4de

eeuw, naar haren stichter Seleucusgenoemd,
die God voor ligchamelijk en, met de stof,
welke zij als ecuwig aannarnen, voor de oorzaak van het kwaad hielden.
SELIGEREN, uitkiezen, uitlezen • keuren.
SELINUSISCHE AARDE eerie kleiaarde, in Sicilie,
glinsterend, week en zeer broos. Zij werd door
de oude schilders en naderhand ook in de
geneeskunde gebruikt.
SELLETTE, eene bank, waarop in de geregtshoven de beschuldigden en veroordeelden zitten.
SEMAINIER, (qui est de semaine) een die de week
heeft, die gedurende eene week zekere diensten te verrigten heeft, b. v. in kloosters, bij
schouwburg,
en enz.
SENBEILA, eene, munt bij de Romeinen, van orn.
trent 2penningen.
SEMBLANT, fr.,

schijn, aanschijn.
de teekenleer; kunst om muzijk
te schrijven.
SEMELE, de moeder van Bacchus.
SEMEL PRO SEMPER, eens vo'or altijd.

SEMEIOGRAPHIE,

het
zaadkorrel.
de
SEmEsTER,sentestre,semestris, Iat.en fr., half aan
halljarig. Semestre aestivunt, het zomerhalfjaar •; semestre hibernum, het winterhalfjaar.
SEMEN, semence,

SEMI,

lat. en fr., half (in zamenstellingen), hi'

voorbeeld : semidiameter, halve middellijn,
of straal. Zie radius. Semicolon, setnikolon,
(spraakk.) de kornmapunt ( ; ). Semi d'or zie
ital., (muz.) een zestiende.
similor.Semifusa,
Sentitonium, lat., (muz.) een halve Loon.
SEMIBREVIS, muz., de oude latijnsche benaming

van de eensslaande noot of degansche maatnoot.
SuncoNGrus
,
eene maat voor natte waren

2 1 kan houdende.
StmicRomA, (meerv. semicrome) muz., de Palidelijk.
aansche naam van 1 /16 noot.
SELAM, in Turkije, een ruiker, waarvan elke
eerie onvolkomene octaaf of zulk
,
bloem eene bijzondere beteekenis heeft, en SEMIDIAPASON
eerie, welke eenen halven toon te weinig
clienencle,om aan iemand zijne gedachten
heeft. Semidiapente, zulk eerie quinte. Semite openbaren.
diatessaron, zulk eene quart. Semiditonus,
SELECT, uitgezocht , uitgelezen , uitverkoren.
zulk eerie ters. Semiditono con di a pente,
Selecta, het uitgelezene gedeelte ; de keur,
zulk eerie se time,
keurbende. Selectie, keus, verkiezing.
SEMILLANT, vrolijk en onrustig, (in eenen goeden
SELEMNUS, een jongeling, die door zijne schoonzin) ; een kleine wildzang.
heir) de nimf Argyra in liefde tot hem deed
ontbranden, rnaar door haar vergeten werd, SEMIMINIMA, een vierdegedeelte van eerie noot.
nadat zijne schoonheid met den (V vervlo- SEMIMODIUS, sentodius, eerie oud romeinsche
maat, welke 8 sextarien hield.
gen was. Hi' verteerde van verdriet hierover,
enwerd in eene rivier veranderd, die de SEMINARIST , een lid van eene kweekschool
kweekeling of leerling. Seminarium, eene
kracht had, dat zij, die zich daarin baadden,
kweekschool, voorbereidingsschool (voor toehunne liefde vergaten.
komstige leeraars).
SELENE;, gr., de maan , maangodin , Luna.
gr. , de teekenleer
Seleniet , maanbewoner , maanburger ; ook SEMIOLOGIE en SENIOTICA ,
geneesk., de leer van de teekens der ziekten.
maansteen • een uit kalkaarde en vitrioolzuur
Seiniologisch , hetgeen over deze teekenen
bestaand tout. Selenographie , maandbehandett.
schrijving. Selenographisch, maanbeschrij-

SENS.

— 596 —

SEPT.

Sensibel, sensible, fr., gevoelig, ligtgeraakt •;
helft eener regte lijn, welke
erkentelijk, dankbaar • merkbaar, duidelijk,
binnen eerie kromme lijn getrokken en door
in het oog vallende.Sensibiliteit, sensibilitas,
de middellijn in twee gelijke deelen gedeeld
lat., gevoeligheid, ligtgeraakheid, erkentelijkwordt.
held, duidelijkheid.
SEmINTE, de kleinste rekenmunt in Frankrijk,
SENSIFICEREN, voor zinnelijk houden of uit even
het 1 /8 van een denier.
tot eerier) zinnelijken oorsprong terug brenSEMIRAMIS, de gemalin van Ninus, koning van
gen , denkbeelden sensificeren, uit de zinnen
Assyrie, die, na hem, den troon beklorn, en
afleiden. Sensitief, gevoelig, zinnelijk. Senzich, zoo wel dour gelukkige oorlogen, als
sitiva, lat., eene plant, het kruidje roer mij
doorpersoonlijke dapperheid, doch meer
niet. Sensorium, lat., het zinwerktuig, de
nog door eene wijze regering en vele goede
inrigtingen, in haar uitgestrektrijk, beroenid
gevoelzetadenkkracht; sensorium commune,
de kleine hersenen, de oorsprong van alle
maakte.
hoofdzenuwen, gemeenschappelijke zitplaats
bij de Romeinen eerie munt, alsmede
SEMIS
,
van hetgevoel. Sensualiteit, de zinnelijkheid.
eengewigt van 6 oncen.
Sensueel, zinnelijk.
SEMOVEREN afzonderen, wegmaken.
Sensu latiori
SENSES
lat., de zin, het verstand.
,
,
SEMPER IDEM, altijd dezelfde.
ill ruimeren zin ;, sensu strictiori in en ere
SEMPITERNE, (perpetuelle, perpetuane), de naam
van eenegekeperde wollen stof, van groote
beteekenis. Sensus communis , lat., het gemeene menschenverstand.
duurzaamheid.
SENTENTIE, sententia, lat., eene uitspraak, zin-en
SEMPRONIUS EN CAMS, de names van twee bezedespreuk , korte gedachte ; regtspraak ,
roemde regtsgeleerden in Rome, welke somwijlen gebruikt worden, wanneer men eerie
vonnis • sententia absolutoria, een vonnis van
regtszaak tusschen twee persoonen behandevrijspreking • s. condemnatoria, een veroorlen en dcrzelver names niet noemen wil,
deelend vonnis • s. confirmatoria, een bekrachtigend vonnis • s interlocutoria, tusterwijl dan de eerie' partij Sempronius en de
schenvonnis • s. definitira, een eindvonnis.
andere Cajus genoemd wordt.
bij de Romeinen eene munt, alsmede
Sententieux, fr., zinrijk, leerrijk, denkspreuSEMUNCIA
,
kig, kernspreukig, vol schoone gedachten.
eengewigt van 1 /2 once.
SENTENTIONEREN, beSICChten, oordeel vellen.
SEN, sex, eene lengtemaat in Siam, waarvan 4
een jod, 25 jods een roennug of eene
SENTIMENT, fr., het gevoel, gevoelen, denkwijs,
meening, gedachte, het bewustzijn van den
uitmaken.
indruk eens voorwerps. Sentirnentaliseren,
SENAAT, de raad , staatsraad , stedelijke raad,
overdreven of belagchelijk gevoelig zijn. Senhooge raadsvergadering. Senateur, een raadstimenteel, overdreven en belagchelijk gebeer, medelid van eenen raad. Senatoriaat,
raadsheerlijk, eenen raadshcer toekomende,
voelig.
ofpassende.Senatus-consultum, een raadbe- SENTINE, groote vaartuigen, op de Loire in
sluit, het wettig genomen besluit van eenen
gebruik.
hoogen raad. Senatus consultum Macedonia- SI,NZA, ital., (muz.) zonder ; senza violoni, zonnum, eerie romeinsche wet, volgens welke
der viool.
een varier de schulden, door zijne minder- SEPARABEL, separable, fr., afscheidbaar, oplosjarige zonen, zonder zijne voorkennis gemaakt
baar. Separabiliteit, a fscheidhaarheid. S e aratie, scheiding, afzondering, afscheiding;
nietgehouden is te betalen. Senatus consulseparatio quoad thorunt et mensant ,de
turn Trebellianum, eerie romeinsche wet,
scheiding van tafel en bed. Separatim, lat.,
volgens welke hij, die van eerie nalatenschap
bijzonder. Separatismus, de kerkelijke afzonweder afstand moet doen, gehouden is, ors
zondering, alscheiding van de kerk. Separavan het afgetrokkene het vierde gedeelte der
listen. zonderlingen ; zij, die aan de openschulden mede over te nernen. Senatus conbaregodsdienst, uit zekere beweegronden
su,ltunt Vellejanum, wet volgens welke de
geen aandeel hebben •; in En eland zij, die
vrouvven, we ens eene gegevene borgtogt,
zich , in de uiterlijke gebruiken, van de
Diet aangetast kunnen worden, tenzij dat de
engelsche kerk afscheiden ; ook die schuldeileening tot haar eigen waar voordeel is aanschers,
welke hun nog werkelijk voorhanden
ewend geworden.
g
zijnde eigendoin, terugvorderen •; ook zij,
SLNACULUM, was in Rome de naam van orderdie blootelijk verlangen, dat hunne schuldscheidenegebouwen, in welke de raad vervordering uit zeker deel van het vermogen
gaderde, orn over openbare aangelegenheden
des schuldenaars betaald worde. Separeren,
te beraadslagen.
afzonderen, afscheiden.
oudste. Senioraat, het ambt
SENIOR, de oudere,
of de waardigheid van oudste. Seniores, de SEPHIR, de S ae maand van het jaar der Turken.
SEPONEREN, ter zijde le err. Sepositum, ter
oudsten.
zijde gelegd.
SENSATIE, gewaarwording, gevoel, opmerkzaamheld ; opzien, beweging, geruisch, gisting. SEFTAANKOORTS, de zevendaagsche koorts.
SEMIORDINAKT, de
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fr., slagting, moordtooneel te
Parijs in september 179'2. Septembriseren,
moorden, vvillekeurig ter flood veroordeelen.
Sebtembriseur, een septemberbeul of moordenaar. Septembrist, een, die aan de moordtooneelen in september 1792, wet geen deel
genomen, maar die toch gebillijkt heeft.
SEPTEMVIR, lat., een zevenrnan, zevenheerscher.
Septemviraat , zevenmanschap, zevenheerschappij.
SEPTEMVIRA A L TAFEL, het hoogste rijksgerigt in
daarvan
llongarije , hetwelk zijnen naam daarva
heeft, flat het voorheen uit 7 leden bestond,
welk aantal ech ter naderhand vermeerderd is.
SEPTENNIUM, een tijd van 7 jaren.
de zeven heldere sterren aan
SEPTENTRIO, lat.,
de noordpool (de groote beer genoernd) •; van
daar naar het noorden. Septentrionaal, floordelijk.
SEPTERIUM, een feest, hetwelk alle 7 jaren te
Delphi gevierd werd enwaarbij men bijzonder
den stria van Apollo met Python voorstelde,
SEPTET, ook septuor, een zevenstemmig muzijk-

SEPtEMBRISADE,

stuk.
SEPTICA, bijtende

of doorvretende geneesmiddelen. Septisch ,
vuiligheid veroorzakende.
Antiseptisch,
de vuiligheid weerstaande. Zie
00k

Sepedon.

de zevende dag der franschrepublikeinsche week.
SEPTIDUUM, een uitstel van 7 dagen.
SEPTIMA, se time muz., de zevende toon van
een octaaf. Septimestris, zevenmaandsch, zeven maanden oud.
SEPTUAGESIMA, de derde zondag voor de vasten,
zeventlgste dag voor paschen.
SEPTUAGINTA, de overzetting van het oude testamerit der zeventig vertalers ,
die dezelve in het
grieksch, op bevel van Ptolomeus Philadelphus, koning van Egypte, vervaardigden • een
grieksch oud testament van de zeventig Alexandrijnsche overzetters.
SEPTUNX, 7 oncen;; ook 7/12 van een geheel.

SEPTIDI,

SEPTUOR ,Zit! septet.
SEPTUPLUM
,

lat.,
sept-te-va, fr., het zevenvoud.
De fransche benaming komt voornamelijk in
hetpharaospel voor.
SEPULCRUM, (seputcre), hetgraf, de grafplaats.
SEPULTURA, lat., begraving ; Sepultura honesta,
\\ elvoegel ijke of eervolle begrafenis.
SEQUENS, lat., de volgende. Sequentes, de volgenden. Sequenza, een soort van lortang,
welke in de Roomschkatholijke kerk, op be,
P
aalde tijden
deels met alle instrumenten
,
deels met begeleiding blootelijk van het orgel gezongen worth.
SEQUESTER, sèquestre. fr., het beslag, arrest; de
beslagoplegger. Sequestratie en Sequestrering, de beslaglegging, en beslagbesturing.
Sequestrator, beslaglegger. Sequestreren,
beslaan, in beslag nenien, goederen aan iemand ter bewaring en beheer opdragen.

SERV.

italiaansche zechinen in
Turkije. Ook eene egyptische gouden munt
van omtrentgelijke waarde.
SEQUITUR, er volgt uit.
SERAF, serafijn, eigenlijk vlammen ; figuurl.
en el. Serafisch, serafijnsch, een seraf of
seralipi eigen. De Franciscanen rioemen den
stichter hunner orde : onzen serapjnschen
varier, en hunne orde werd door hen de orde
der serafijnen genoemd.
SERASKIER, een turksch veldheer, welke,
in de
afwezenheid desgrootviziers, het bevel voert.
SEREN kDE, een avond- of nachtmuzijk.
SERENATA, ital., in Italie eerie bijzondere soort
van rnuzijk, ecne cantate, waarvan een tooneelmatig onderwerp de grondslag is ; bijna,
wat in het kerkmuzijk het oratoriuni genoemd wordt.
SERENissimE, fr., serenissimus, lat., zijne doorluchtige hoogheid, (de regerende vorst of
hertog).
SERJANT, sergeant, fr., derde onderofficier, op
den serjantmajoor, of tweeden onderofficier
volgende, welke laatste wederom door den
order adj
, of eersten onderofficier,
udant
wordt opgevolgd.
SERIE, series lat., reeks, orde • series negotii,
degesteldheid van den ganschen handel ;
series rerun?,gestarum, de inhoud der gebeurde zaken • in una serie, in eene reeks.
SERIEUS, sêrieux, serieusement, fr., ernstig,
plegtig, gewigtig, En sèrieux, in ernst.
SERMOEN, sermo, tat., sermon, fr., redevoering,
redekunstige invoering van andere sprekende
personen •; leerrede, of predicatie.
SERON, een bij de Negers in gebruik zijnde
ewigt van 250 azen.
g
SEROUS (serrons), bij (le Portugezen, de lederen
balen, waariu cochelline indigo, amandelen

SEQUIN
,
de naam der

en andere drooge waren verzonden worden.
(serpens), eig.enlijk de slang. Voorts

SERPENT

een slangvormig gekromd blaasinstrument
van koper, bijzonder bij krijgsmuzijk in
gebruik.

een verouderd zwaar geschut. Ook
eene soort van speksteen, van groenachtig
zwarte kleur, waaruit allerlei zaken vervaar-

SERPENTIN,

digd worden.

de slangvormige kronkeling eerier
rivier. Serpenteren, kronkelen.
SERPENTINEL, serpentil, een klein stuk geschut,
voorheen ingebruik.
SERPENTINISCHE VERZEN, eene soort van verzen,
welke met hetzelfde woord eindigen, waarmerle zij.aarivangen.
SERUM, lat., de waterige vochtigheid in het
menschelijk ligchaam. welke aan het melksap en het blued meer vloeibaarheid geeft.
SERVANTE, fr., eerie meid, of dienares.
SERVATITIUM , lat., bergloon, of vergelding der
moeite voor het bewaren van in schipbreuk
SERPENTINE,

verlorene goederen.
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SERVETIANEN,

de aanhangers van Mich. Serve-

SHIL.

platte riviervaartuigen in Frankrijk.
stuk eens cirkels, hetwelk 1/6 van
denzelven of 60grader' bevat.
SEXAGESINA, de tweede zondag voor de vasten •;
zestig dagen voor paschen. Sexagesimaal,
zestigdeelig.
SEVIE,

SEXAGENE, dat

tus, die in de 16de eeuw in Spanje leefde,

en met betrekking tot de godsdienst, onderscheidene, van degewoneafwijkende, gevoelens koesterde • under anderen, dat in (le
godheid niet meer dan een persoon bestond.
SERVICE, fr., dienst, bediening, dienstbetooDing • inlegeringsgeld, of verzorgingsgeld
(der bur gers voor soldaten). Zie verder servies.
SERVIENTEN, servo's, cotoyeurs d'armes, fr., hi'
de Malthezer ridders de leekebroeders • die
hunnen adel niet bewijzen.
SERVIL, servilisch, slaafsch, slaafachtig, laag,
kruipend. Servile, (al te letterlijke) vertaling.
Serviles, in Spanje, de hevige (ultra) koningsbaezinden.
SERVITEN, eene geestelijke orde van monniken
en nonnen, in 1232 gesticht, tot de bedelorde behoorende en den reel van Au ti
nus volgende.
SERVITEUR, fr., een dienaar.
SERVITIA, lat., heerendiensten, leendiensten,
leenen.
SERVITUUT, een dwang- of leendienst, dienstbaarheid • bezwaar, regt, bij voorbeeld, de
noodzakelijkheid, om een' ander op zijnen
g
rond zekere vr!jheden toe te staan.
SERVUS SERVORUM, deknecht aller knechten, eertitel derpausen.
SESCUNX, eengewigt van 1 1 once.
SESQUI, een woord, hetwelk, bij maten, gewigten, enz.geplaatst. 11/, beteekent.
SESQUIPEDAAL, anderhalfvoetig, figuurlijk, hoogdravend van woorden, uitdrukkingen, stijl.
SESSIE, sessio, lat., de zitting, verzameling van
personen, om over lets te beraadslagen.
SESTER, eene maat in Zwitserland en den Elsas,
voor drooge en natte waren, en 8 tot 11 kan
groot.
SESTERIE, voorheen in Frankrijk eene landmaat
van 100 fransche vierkante roeden.
SERTERTIE, eene oude romeinsche kleine zilveren
munt.
SESTETTO, ital., zesstemmig muzijkstuk, gezang
voor zespersonen, anders sextet, sextuor.
SESTINO, eene voormalige kleine koperen munt
in Milaan en Mantua, welke 1 / 6 van een saldo
bedroeg.
SETACEUN, een haartouw.
SETIER, se tier mutsje, oude mat in Frankrijk
voor natte waren.
SETTS , eeriebark bij de Turken en andere oostersche volken.
SEVARAMBIEN, onder dezen. naam werd in het
begin der vorige eeuw, in eene soort van
Robinson, een verdicht land besc'nreven, en
in het bock tevens eene volmaakte staatregeling voorgesteld. Nog bedient men zich van
dat woord somtijds in denzelfden zin als UtoP en Platonische republiek,
'
SEVERE, fr., ernstig, gestreng. Severiteit, ernstigheid •; hardheid, strengheid, Scher held.
1

SEXAGESIMAALREKENING ,

sexagenaalrekening ,

eerie rekenwijze, welke leert, de 60deelige
breuken te berekenen.
SEXENNIUM, een jaarzestal of eerie tijdruimte
van 6 jaren.
SEXTALA, 1 /6 van eene once of 4 wimpels.
SEXTANT, een zesde deel van eenen cirkel • wiskunstig en sterrekundig werktuig, uit een
zesde van eenen cirkel bestaande.
eerie oud romeinsche maat voor
SEXTARIUS
,
natte waren., lets meer dan 1 /2
kan.
de zesde toon in de klankladder.
,
SEXTE
SEXTIDI, de zesde dag der franschrepublikeinsche week of decade.
SEXTUOR, sextet, zie sestetto.
SEXUAAL, sexuel, fr., het geslacht,of de geslachtsdrift (sexus) betreende. Sexuaal sijstema,
plantk., indeeling der plantsoorten, von ens
derzelvergeslachtsdeelen, zoo als Linneus
uit gevondeu en in zwang gebragt heat.
Sexus, lat., sekse , geslacht.

eene soort
,
SEXYA

van mohammedaansche
bedelmonniken, die wel kloosters bebben,
maar meerendeels in het land rondtrekken,
en het overschot hunner bedelarij aan het
klooster brengen.
SEYRAS, eengoud- en zilvergewigtin Oostindie,
omtrent 6000 azen zwaar.
SEYS, in Perzie eene soort van lieden, die voor
beter en heiliger geacht worden dan anderen. niet buiten hungeslacht trouwen, geen'
wijn drinken, eenen hood aanraken en op
geene lee en betrapt mogen worden.
SFORZANDO, ital.. (muz.) versterkt, sterker.
SGUARDIO, het hoogste gerigt bij de Maltheserridders. Eerie vergadering van hen, die de
geschillen tusschen de meerderen en minderen, ook van de overige ridders onder elkander besliste, en voor welke degrootmeester
zelf kon aangeklaagd worden.
SHAABAN, de 9de maand bij de Arabieren, 29
dagen bevattende.
SHABAT, de tide maand in het jaar der Syriers,
28 dagen houdende.
SHAWAL, de 10 maand in het Arabische jaar van
29 dagen.
SHAWL, en g., een manteldoek, oostindische
g
roote omslagdoek der vrouwen.
SHEBATH, de 5de maand van den joodschen
almanak.
SHERIF, arab., eigenlijk, heilig; een afstammeling van Mohammed, vorst en heer •; ook een
landre g ter in Engeland, welke het vonnis
der re tern voltrekt, de gezworenen kiest,enz.
engelsche schelling, waarvan er 20
eenpond sterling doen.

SHILLING,

SIDE.
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erig., graafschap, heeten in En el
deprovincien, waarin het land verdeeld is,
b. v. Northamptonshire, enz.
Sr, deze syllabe worth bij de oude solmisatie
evoegd, om ook voor den 7den hoofdtoon
g
van het notenstelsel eene beteeken is te hebben..
SIALON, sialos, sielon, het speeksel. Sialacoa,
speeksel verdrijvende middelen. Sialagogisch,
speeksel verdrijvend. Sialismus, de speekselvloed.
SIAMOISE, eene stof uit zijde en katoen, oorspronkelijk uit Siam afkomstig.
bij de oude Grieken
SIBILLE, eene waarzegster,
en Romeinen. S'ibillijnsch, waarzeggend, bij
voorbeeld : sibillijnsche boeken. Sibillist,
iemand, die aan zulke waarzeggerijen geloof
slaat.
Sic, lat., zoo, alzoo • ei, zie eens.
SiccA, een naam der mogolische ropij, eene
zilveren munt ,
omtrent 24 stuivers waard.
SICCANTIA, lat., opdroogende middelen,
SICCAROS, zie cigaren.
SlccHos, een walgelijk, tevens oververzadigd
mensch die alles of ten minste veel met vermilting, en zonder deelneming aanziet, en
bij de treffendste dire koud en ongevoelig
blijft.
SICHUAN, een god der Sinezen, die gezegd wordt
het ongehuwde Leven der geestelijken van
v oerd te hebben.
beidegeslagien inge
SICILIANA, alla ciciliana, op de wijze van eenen
siciliaanschen herdersdans. Siciliaansche vesper, de beruchte moord op paschen, 1282,
op het eiland Sicilie gepleegd, waarvoor het
luiden der klokken op den vespertijd het
teeken gaf, en meer dan 8000 Franschen
vermoord werderi.
SICILIAN°, muz., op de wijze van een herderdans.
Sicalcus, siciliquus, een oud romeinsch gewigt
van 2 drachmen, van waar nog heden een
apothekergewigt van gelijke zwaarte.
til
lat., zoo komt
men tot de
SIC ITUR AD ASTRA ,
sterren, dat is, tot de eer. Sic transit gloria
mundi, zoo verdwijnt de heerlijkheid dezer
wereld. Sic volo, sic jubeo, slat pro ratione
voluntas, zoo wil ik het nu eenmaal hebben
inplaats van alle gronden, zal mijir wil
g
elden.
SIDERAAL, tot de sterren behoorende, bij voorbeeld : sideraaljaar, sterrejaar (het tijdvak,
waarin de aarde op hetzelfde punt harer loopbaan weder terugkomt).
SIDERATIE, slag. Ook het geheele afsterven van
een lid of het koud vuur.
vanwaarzeggerij,
IDEROMANTIE, eerie soort va
S
alsmede de vuurproef, door middel van
gloeijend ijzer.
SIDEROXYLON, eigenlijk houten iizer, dat is, een
zich zelven tegensprekend ding, b. v. een
gouden of zilveren oorijzer der vrouvven, in
sommige oorden van ons land.
SHIRE,

SILH.

Sr ails PLACET, wanneer het dengoden behaagt
spottend, dat heeft nog tijd.
SIEBENER, eerie bekende, thans zeldzame oostenrijksche zilveren munt van 7 kreutzers of
orntrent 6 stuivers.
SIEGWARTISEREN, zegt men nog voor sentimenteel of overdrevengevoelig zijri •, even zoo
als wertheriseren.
SIESTA, spaansch, een middagslaapje (gedurende
de sterke zonnehitte, inSpanje, Portugal en
Italie).
SIEUR, hoer • een eertittel, waarvan zich de
meerderen jegens de minderen bedienen.
SIFFLEREN, fluiten, uitfluiten, uitjouwen. Sip/let, een fluitje. Silfieur, een fluiter
•, remand
die altijd fluit, of hij, die uitfluit, uitjouwt.
SIGAINE, 1 / 24 van turksche piaster.
SIGILLATIM, lat., bijzonder, in het bijzondere.
SIGILLEREN, zegelen, verzegelen. S i it lat.,
het zegel. Sub sigillo confessionis, onder het
zegel der biccht, of der geheimhouding.
SIGNAAL, het teeken, de leus, ook een voorschrift. Signalement, fr., de beteekening,
beschrijving, (bijzonder van eenen oniviugten. Signaleren, beteekenen, zich widerscheiden, voordoen, merkwaardig of beroemd
maken. Si nature onderteekend en bezegeld.
Signatuur, de beteekening, onderteekening,
handschrift, bladbeteekening bij boekbinders. Signeren , teeken en , beteekenen
onderschrijven, onderteekenen, zijn naam
onder ietsplaatsen. Signet, een handzegel,
cachet.
.
SIGNIFICANT, fr., beduidend. Significatie, beduiding, zin. Significatief, beduidend. Significeren, aanduiden • verkondigen, beteekenen.
SIGNORE, ital., een heer, gebieder. Signora,
eene jufvrouw, mevrouw.
SIGNORIA, ital., seigneurie, fr., heerlijkheid,
heerschappij. Te Venetie, toes het nog eerie
republiek was, de doge met 6 raden die het
voornaamste regeringscollegie uitrnaakten.
SIGNUM, lat., een teeken, kenteeken,beduiding,
weak • wonderteeken. Signum exclarnandi
of exclamationis, zie Exclamatie. 'nu
interrogandi, of interrogationis, een vraagteeken(?); signum repetitionis, het herhalingsteekeri (:1:).
SILCHIDZE, de i sle maand in het jaar der Turken.
SILEEN, silenus, eeri zekere halfgod ; een oude
boschgod of sater •; figuurl., een wolf in het
schaapsvel.
SILENTIARIERS, eerie soort van monniken, die
gelofte van een eeuwig stilzwijgen gedaan
hadden, en waartoe de Trappisten behoorden.
SILENTIUM,

het zwijgen, slit ! /Ilium sitentium,

diepe stilte, een die stilzwijzen.
SILHOUETTE, fr., eene

schaduwteekening, scha-

duwomtrek, schaduwbeeld, afbeelding van
eengezigt, volgens de schaduw. Silhouetteren, afteekenen, in een schaduwbeeld of teekening voorstellen.

SIMP.
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SINK.

Sum, silk eene soort van satyren van griek- SIMPLUM, het eenvoudige van zulke din en die
somtijds ook veelvoudig genomen worden.
sche vinding; hekeldichten vol parodien,
waarin de verzen van beroemde dichters in SIMULATIE, simulatio, lat., vermomming, geveinsdheid, huichelarij • de schijn. Simuleeenen belagchelijken zin op vreemde °riderren, voorgeven, voorwenden, vertoonen,
werpen toegepast werden. Alle waren in
veinzen, huichelen.
herolsche verzen geschreven. Sillograaph,
SimuLTANE, gehjktijdig ; gemeenschappelijk.
hekeldichter.
Simultaneiteit, het zamentreffen, over enSILLOGRAA.P11, pasquillant •; hij, die schimpredekomen der dingen, gevoelens, krachten te
nen schrijft.
zelfden tide. Simultaneum, lat., het geSILLON, eerie borstwering onderaan de gracht
meenschappelijk regt van verscheidene gecener vesting, waaronder men hetzelve beloofsgenooten op eene kerk, ter verrigting
kan.
strijken
hurnier opetilijke godsvereering.
SILVANUS, fabelk., een boschgod, en, zoo als
alle boschgOden, voor de vfouwen zeer ge- SINCERATIE, verzekering, bevestiging •; somwijlen ook schijnbare opregtheid met heimelijke
vaarlijk.
vermormning.
SILVESTRINERS, geestelijke ordeslieden in Italie,
door Silvester Gerzolano,in1254„ gesticht en SINCERE, fr., opregt. Sinceriteit, opregtheid,
braafheid.
door Julius Innocentius IV in '1528 bevestigd.
SINDERESI, ital.,gewetensknaging, gewetensSIMILARGENT, schijnzilver, een gemengd, naar
angst.
zilvergelijkend metaal, waaruit allerlei gereedschap, als lepels, vorken enz. vervaar-. SINE CERERE ET BACCHO FRIGET VENUS zonder wijn
en brood is de liefde dood. Sine die et Con-did
worden.
g
sule, zonder dag of datum (de oude RomeiclauSIMILE, gelijkheid, schijnbaarheid •;
nen beteekenden namelijk de 'area door de
dicans, eene hinkende vergelijking.
narnen der Consuls van die jaren). Sine ir
semili gaudet, gelijk zoekt gelijk.
a
et studio, zonder haat of liefde, onpartijdig.
SEMILOR, semi d'or, halfgoud, kopergoud,
Sine mora, zonder verwijl, zonder uitstel.
spi risbek
Sineprcejudicio, zonder nadeelige gevolgen.
^ IMON, bij de Grieken eene wegmaat van '1000
Sinequa non (te weten, conditio) eene onschreden.
misbare voorwaarde.
SIMMER of SIMMRI, eene maat voor drooge waren
SINECURA, of sinecure, eng., zonder zorg ; eene
in sommige streken van Duitschland.
werkelooze bediening • ambt, waarbij men
Simmicrum, een muzijkinstrumerit met 55 snaren, hetwelk, kort na den tijd van Homerus,
weinig of niets te doen, en evenwel een goed
inkomen heeft • zoodanige zijn er veel in
door Pythoclides of volgens anderen door
En g eland,
Simus of Simmicus uitgevonden werd.
alwaar men eene soort van handel
met dezelve drift.
SIMONIA.NERS, aanhangers van Simon den toovenaar, die ten tide der Apostelen zeer be- SINFONIE, zie symphonia.
rucht was, van dezen, de gaaf van wonderen SING, een titel van de krijgsbevelhebbers der
te verrigten wilde koopen (van waar de hanSeiks of Sieks welke leeuw beduidt en door
del metgeestelijke zaken den naam van
hen achter hunnen naamgezet wordt.
Simonie verkreeg), en eene leer voordroeg, SINGERIE, fr., aperijen, narrenpotsen, apenspel,
g
die zich door vele ongerijmdheden en zelfs
ekke gebaren.
afschuwelijke din en onderscheidde. Bijzon- SINGULARIS, (numerus), lat., het enkelvoud, in
de spraakkutist. Singulariseren, (zich) door
der leerde hi' de gemeenschap der vrouwen,
jets zonderlings onderscheiden. Singularien loochenie de opstanding.
telt, zonderlingheid, eigenzinnigheid,,zeldSIMONISTEN, St. Simonisten, St. Simoniens, eene
godsdienstige en staatkundige sekte, leerenzaamheid, wonderlijkheid.
de, onder anderen, de gelijkheid van re ten SINIS, Scinis, de pijnbootribuiger bijgenaamd,
der vrouwen met de mannen, volkomene
een berucht straatroover, die de korinthische
gemeenschap van goederen, enz.
zeeengte door zijne rooverijen onveilig maakie. Hi' bond de reizigers aan twee pijnbooSIMPEL, simple, fr., simplex, lat., eenvoudig,
men, die hi' nedergebogen had, en liet ze
onnoozel. Simplement, fr., eerivoudig, ono
dan in de hoogte springen, waardoor zij in
gesmukt. Simplex, een domkop, eenvoudige
stukken gescheurd werden.
onnoozele hals, blued. Simplicia, lat., eenvoudige geneesmiddelen. Sintp/iciteit, een- SINISTER, lat., linksch, verkeerd ; ongelukkig,
rarnpspoedig.
voudigheid, onnoozelheid. Simpliciter, lat.,
eenvoudig, ongekunsteld, onopgesmukt. SINKESETIJD, ill Guinea, diem
ousson of jaartijd,
Simplificatie; simplificatio, lat., vereenvouvan Julij tot September, wan de anders
heldere Iucht drobvig en nevelig is.
diging. Simplificeren, vereenvoudigen, verkorten, jets met korte woorden voordragen. SINKING FUND, eng., eerie vernietigingskas • een
Simplex sigillum 'veil, het eenvoudige is het
ter Ian tame vernietiging der engelsche nationale schuld bestemd fund, of fonds.
tee ken der waarheid.
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zeehoezem. Zak of hol eerier zwcer.
HoIte in een been, dat eenen naauwen in an
heeft. — Eene hoofdlijn in de driehoeksmetin door
door sommigen onder anderen nederen de halve pees of halve
landsche wiskundig,
boorden van eenen boo g genoemd ; door
andere hedendaagsche (waaronder Bilrja in
de Berliner Beitrtige) de steun van den hock
of boog. Tot (lit stelsel behoort ook de sinus
versus, dwarssteun • tan ens raaklijn • secans, snijlijn alsmede de cosinus, zijsteun •;
cosines versus, zijdwarssteun • cotangens,
zijraaklijn ; cosecans, zijsnijlijn. De straal
van den boo g wordt de hoofdsteun, sinus
totus,
genoemd.
SINZENDORFIANEN, Zinzendorfianen, noemt men
naar hunnen stichter de Hernhutters.
de godin der liefde, de 7 de uit
SIOFNA, Sibena
,
het scandinavischegodengeslacht Asen. Zie
dit woord.
SIR eng., beer. Sire, titel van een gekroond
hoofd. De Engelschen geven den naam van
sir ook aan kooplieden andere personen
uit den burgerstand.
SIRENE, fabelk., sireen , eene meermin, van
welke de Ouden verhaalden, dat zij het bovenlijf van eene vrouw en het onderlijf van eenen
visch had, zich in zee ophield, en op eene
innemende wijze zong ; wijders eerie bekoorlijke, verleidelijke maagd of vrouw ; sirenengezang, verleidelijk gezang, loktoonen.
SIRIASIS, eene ontsteking der hersenen, bijzonder bij kleine kinderen.
SIRIUS, de hondster.
SIROCCO, de brand- ofgloeiwind •; een heete
zuidoostenwind in Italie. Deze wind is zoo
nederdrukkend, dat men van een slechtgeschreven werk ze t:: het is geschreven, toen

SINUS,

de sirocco woei.

de klippen of uit zand en steenen bestaande verhevenheden in zee.
SISACHTIA, in de oude re ten over het algemeen
bevrijding van de verpligting der wetter),
bijzonder een aan den schuldenaar verleende
kwijtbrief.
SISMOMETER, een aardhevingsmeter •; werktuig,
ter meting van de schokken der aardbevingen, en ter vooruitbepaling van derzelver
aannadering dienstig, uitgevonclen door dominico Sassano, uurwerkmaker te Napels.
SISTEREN, stellen, daarstellen, laten vinden ;
ook tegenhouden.
SISTRUN, een muzijkinstrument bij de oude
Egyptenaars, in den vorm van eenen wijden,
boven zamengetrokken gaffel, met metalen
staafjes en ringen, die, bij de minste beweging, een helderklinkend geluid evert ; een
werktuig, waarmede het y olk tot de godsdienst, of ook, als de Nijt overstroomde, zamengeroepen werd.
SISYPHUS, was, Vol ens de fabelkunde, vooroordeeld, om in de hel eenen grooten steen teKUNSTWB.

SIRTEN,

SLAB.

gen eenen berg op te wentelen, die altijd weder naar beneden viel
• fig.
zegt
men•: Sisyphi saxurn volvere, den arbeid van Sisyphus, dat is, zwaar en vergeefsch werk verrigten.
SITOS, SitiO, hettarw, voedsel, spijs, brood
bijzonder kleine tarwenbrooden. Sitiologia,
sitiologice, sitologia, de kennis der leversmiddelen, leerder spijzen. Sitophylax, een
politiebeambte te Athenen, die zorgen moest,
dat koorn en meel op eenen billijken prijs
bleef.
SITUATIE, situatio, lat., situation, fr., gesteldheld, ligging, stelling, stand. Situeren,
stellen,plaatsen, le en ; gesitueerd, gelegen,
in eenen zekeren toestand zichbevindende.
SIT VENIA VERBO, lat., met verlof, het zij mij
geoorloofd het woord of de uitdrukking te
gebruiken.
SIVA, Siwa, eene godin der oude noordsche
Duitschers, door sommigen voor de maan,
door anderen voor dezelfde als deVenus der
Romeinengehouden.
SIVADIA.RE, eene korenmaat te Marseille, lets
ineer dan J kangraot.
SI VOLTIZUBITO of Presto, ital., men keere het
notenblad schielijk om.
SIX-PENCE, eene engelsche munt, een 6 stuiverstuk of 1 /2 shilling, dat is 1 /40 van een pond
sterling.
SIXTINISCHE KAPEL, beet hetpauselijke geslotene
g
,
enootschap Van toonkunstenaars
te Rome
dat bijzonder uit een aanmerkelijk getal zangers bestaat.
SKALDEN, de

dichters derou,de Zweden, Noor-

wegers en IJslanders.

SKILLING DANSK, eene deensche kleine munt.
SKISEREN, zich heimelijk of in stilte verwijderen.
Een uit het taroks el ontleend woord, alwaar
het Ski afleggen is, hetwelk in den loop van
het spel op elken tij,
d dat het den bezitter
het beste toeschijnt,
geschieden kan.
SKLEROPHTHALMIE,

droogheid der oogen, zoo

dat men ze niet wel open- en toedoen kan.
Sklerothisch, middel, om het vleesch aan het
ligchaam hard te maken.
SKOLIEN, tafel- of rondzangen • ook tafelspreuken
der oude Grieken.
SKOMMA, een hekelwoord of spotrede. Skommatisch, aantrekkelijk, verbloemd. Skoptiker,
een spotter. Skoptisch, spottend, honend,
stekelachtig. Skoptiseren, spotter', hekelen,
honen.
SKOTER, oorspronkelijk eene zilveren munt,
1 /54 van een mark. Daarna eene zilveren munt,
welke de Grootmeester der duitsche orde van
1370 tot 1410 liet slaan.
SKOTTEN, nevens de Pikten, de oudste en bekende bewoners van het hedendaagsche
Schotland.
SLABBER, kleine buizen, welke ter haringvangst
uitvaren. Slabbergoed., datgene, wat door
51
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een haringvisscher in I dag boven 3 lasten
nieuwe wettengrootendeels buiten gebruik
gevangen wordt •; dewijl nicer dan dit door de
eraakt is.
g
manschap niet wel gekaakt kan worden, SOCIABEL, sociable, fr., gezellig, gezelschappeweshalve het meerdere eerst later ingezouten
lijk, verdragelijk. Sociaal, gezellig, gezelf ook wel gerookt worth.
schappelijk. Socieren, yereenigen,verbinden,
o
LAG SCHADUW, schilderk., de schaduw, welke
zamenvoegen. Societeit, gezelschap, genootS
een verlicht voorwerp op den grout maakt.
schap, vereeniging. Societaire, een gezelSLAGWOORD, bij tooneelspelers, de laatste woorschapslid , medelid van een gezelschap ,
den van een' acteur, waarop de volgende begenootschap; Societas Jesu, lat — het genooti nt te spreken of te handelen.
g
schap, of de maatschappij van Jezus, de
Jezuiten.
SLAM, in het whistspel, alle slagen.
SLANTAR, een zweedsche koperen munt, welke
Soar, in hetalgemeen gezellen, medegenooten ;
na den dood van Karel XIIgeslagen werd.
bij de Romeinen Gene benaming van hunne
SLAVEN, een volk, dat van de 3 de tot de 7de eeuw
cerste en oudste bondgenoten, de Latijnen,
uit Azie kwam, en zich in een root gedeelte
zoo ook van andere volkeren, wien zij met
van Europa uitbreidde.
dezengelijke re ten toestonden.
westelijk IIongarije, SOCINIAAN, ook wel antitrinitaris, unitaris geSLAWAKEN, volkstam
Slavonie en 1%Ioravie.
noemd, een aanhanger van het SocinianisSLENDRIAAN, slenter, het vermogen, om zijne
mus, of de leer van Fausten Socinus, eenen
daden, op eene gedachtenlooze wijze, naar
italiaanschenedelman in de zestiende eeuw,
zekere voorschriften te verrigten.
volgens welke de godheid van Christus,_beeene turksche zilveren must ,
LTA
S
nevens de erfzonde, ontkend wordt.
omtrent 24 stuivers vaard.
SOCLE, het onderste lid aan het voetgestel van
SMALTE, een blaauw glas, hetwelk, fijn gewreeene zuil ; ook het voetstuk van een Borstven, het zoogenaamde azuurblaauw maakt.
beeld.
SMANT, de aardachtige stof, welke zich bij het
SOCRATISCH, wat betrekking op Sokrates, een'
koken van de vitriool, of het zout op den bowijsgeer der oudheid, heeft; socratische
dem zet.
leerwljs, leerwijs, om door geschikte vraSmEencA, zuiverende (afwasschende, afdrijgen, onderscheidene denkbeelden in de ziel
vende) middelen ; detergentia.
des toehoorders op te wekken, en hem tevens
SMERDES, Smerdis, een iVia gier en opvolger van
de vragen zelf te laten oplossen of beantCambyses op den perzischen troon, voor
woorden.
wiens vermoorden broeder van denzelfden SODA, sode, de asch,welke een zout, bijzonder
naam hi' zich uit of en deswegens Pseuuit zeeplanten getrokken, bevat, het elk tedosmerdis, of valsche Smerdis genoemd
gen het vuur bestand is.
word t.
SODALITEIT, eengenootschap, bijzonder geesSmmurro, muz., verkleind, dat is, wanneer in
telijke broederschap.
plaats van eene groote noot verscheidene SOEL, de zon, de Bde godin, uit het geslacht
kleine, welke zamen even zoo vet doers,
Asen. Zie dit woord.
gezet worden.
SOEUR, de zuster.
SMORZANDO, Of SMORZATO, ital., (muz.) immer
SOFA., so ha turksche bank of bed, een voet
zwakker, verdwijnend, zich verliezend.
hoog van den grond, om gemakkelijk daarop
SNABELEREN, sterk en metgrooten eetlust eten.
te zitten of te liggen.
SNIF, SNOF, SNORUM, eerie soort van kaartspel, SOFFITE, saffito, ital.bouwk.) vakzoldering,
bij de Parijzenaars gebruikelijk, wanneer zij
eene in vakken verdeelde zoldering,
welke
zich op het land ophouden •; bij ons bekend,
vakken met verhevene listen ingevat, en
onder den naam van snip, snap, snor.
met schilder-, beeldhouw- of snijwerk voorSNIRSNAK, onnoozelgesnap.
zien zijn.
SNOTRA, verstandig en wet er yaren, godin
SOGGETTO, muz., eene melodie, om naar dezelve
der zedigheid, de 13 de uit het geslacht Asen.
eene compositie te vervaardigen • desgelijks
Zie dit woord.
een tekst, welkegecomponeerd moet worden.
SOAVE, ital., (muz.) zacht, zoet, liefelijk, aanSOI-DISANT, fr., zoo genaamd, zoo als men voorgenaam. Soavemente, liefelijk, Nustig, stil,
geeft.
op eene aangename wijze.
SOIGNEUSEMENT, soigneux, fr., zorgvuldig, zor-•
SOBER, sobre, fr., nuchteren, coati Sobrieteit,
gend. Soins, fr., zoryuldigheid, gedienstigmatigheid in het genot van voedsel ; matigheid : hi' heeft veel soins voor mij gehad.
heid, nuchterheid, bedachtzaamheid, bezon- Sot., muz., de vijfde toon in de klankladder,
nenheid.
anders de G.
SOBORNA. ULLOS1ENIA, of hetgezamenlijke regt,
Sou DI CAMBIO, ital., solawissel, enkele wisselwerd eene soort van corpus juris genoemd,
brief, welke slechts alleen uitgegeven wordt,
welke de russische Czaar in het jaar 1647
en waarop een secunda, tertia, enz. volt.
het verzamelen, maar die tegenwoordig door
Zie secundawissel.
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ken, om jets aanhouden, aanmanen. Sollicifr., solarisch, tot de zon behoorende,
teur, fr., een wettig aangesteld persoon, om
de zon betreffende.
zaken voor anderen, bijzonder bij de re eSOLAKI, eene uitgezochte lijfwacht der turksche
ring, te bezorgen.
keizers; boogschutters.
SOLANO, spaansch, een zuid westewind, die voor
SOLIIIISEREN, de klankladder, of de notes (volgens derzelver benaming sit, re mi, fa,
de Andalusiers, nog erger is, dan de sirocco
sol, la, si) afzingen •; het muzijkaal A, B, C
voor de Italianen.
zinger).
SOLAWISSEL, zie sola di cambio.
Sow, muz. en kaartsp., alleen, zonder begeSOLDATESQUE, fr., het krijgsvolk, de gemeene
leiding of hulp • alleenspel, alleenzang.
soldaten.
SOLOECISMUS, een taalfout, bijzonder teen de
SOLDIE een nit tin en lood vervaardigde kit,
woordvoeging.
waarmede een diamant, als hi' gesneden zal
SOLO REGGIO, aan het Roomsch keizerlijke hof,
warden, in de dop wordt vastgemaakt.
het verlof aan de kleine italiaansche re uSOLDO, eene kleine Italiaansche munt van verblieken verleend, om eenen gezant derwaarts
schillende waarde • dewijI zich dezelve naar
te zenden.
de lire regelt.
Sol, D' OR, eene oud frankische (zeldzame gouSOLOTNICK, een russischgewigt voor goud en
zilver, van ruim 80 azen.
den munt,welke o nder Clodoveus naar den
solido aureo der Romeinengeslagen en be- SOLSTITIUM, lat., zonnestand, zonnestilstand,
zonnekeering, als de dag het langste en kortnoemd werd.
ste is • dewijl de zon alsdan eenige dagen
SOLDURIERS, bij de oude Galliers zij, die een
schijnt stil te staan, en vervolgens- tern
zekeronderling vriendschapsverbond gesloten
to keeren • solstitiaalpunten, zonnestandshadden, nietalleen om alles te deelen, maar
punten. Solstitium aestiruni, zomerzonrieookom alles gemeenschappelijk te dulden of
stilstand, (21 junij, wanneer .wij den langen zelfs den dood.
te verdrag,
sten dag en kortsten nacht hebben) •; solSOLEMNEEL, solenneel, fr. soleinnel, solennel,
stitium hibernum, winterzonnestilstand (21
eigenlijk hetgeen jaarlijksch geschiedt •; verdecember, wanneer wij den kortsten dag en
volgens plegtig. Solemniseren, vieren, pleglangsten nacht hebben.)
ti g gedenken. Soleniniteit, plegtigheid.
SOLUBEL, soluble, fr. oploshaar. Solubiliteit,
SOL FA, deze beide lettergrepen beteekenen in
oplosbaarheid. Solutie, oplossing • jets dat
de solmisatie die mutatie, volgens welke op
opgelost is.
den toon c niet meer sol maar fa gezongen
SOLUTIO CONTIGUI, eene bij breuken pints vinmoet worden.
deride vertrekking. Solutio continui daarenSOLFEGGEREN, zie solmiseren.
tegen zulk eene, welke bij eene wond of bij
SOLIDAIRE, fr., zie in solidum. Solidatie, hevesbeenbreuken volgt.
tiging, verzekering. Solide, digt, vast, gronin staat om te betalen.
dig, braaf, genoegzaam, welberekend. Soli- SOINABEL, betaalbaar,
Solvabiliteit, vermogen om te betalen, bederen, bevestigen, verzekeren. Soliditeit,
taalbaarheid. Solvendo of solvent zijn, in staat
digtheid, vastheid, duurzaamheid, braafheid,
zijn, om te betalen •; het tegendeel van ing
enoegzaamheid.
solvent. Solventia, lat., oplossende middelen.
Sou &co GLORIA ! lat., aan God alleen zij de eer !
Solventie, vermogen om te betalen. SolveSOLILOQUIUM, lat., eene alleenspraak.
ren, oplossen •; betalen. Solvit, hi' heeft
SOLIPSISMUS, hetzelfde als egoismus.
betaald(op rekeningen voor quitantie).
SOLITAIR, solitaire, fr., eenzaam, ongezellig •
een kluizenaar • handworm •; ook een eenige SOMA, eene soort vangewig,t zooveel als een
lastdier dra gen kan •; ook in Italic eene mast
groote steer), of diamant, in eenen ring, die
voor natte waren.
metgeene kleinere ingevat is. Solitaire el
een spel voor een' enkel' persoon op eerie SOMASCERS, in 1528 te Venetie vereenigde Clerici van St. Ma of tot verzorging van armen
kleine tafel, van zevenendertig gaten vooren opvoeding van weezen, naar hunnen
zien, met houten of beenen staafjes gespeeId
hoofdzetel, het steed' Somasca in het Milawordende • het melancholiespel.
nesche • in 1568 als geestelijke orde, naar
SOLITUDE, fr., de eenzaamheid, eene woestijn.
den reel
van Augustin erkend.
g
SOLITUS, lat., gewoon, gebruikelijk •; more
solito, volgens gebruik, naar gewoonte, vol- SOMATOLOGIE, de ligchaamsleer, leer van bet
menschelijke ligchaam, leer van de vaste
gens oude gewoonte.
deelen des menschelijken ligchaams.
voet
k 6
SOLIVE, eene houtmaat in Frankrij,
SOMBER, sombre, fr., duister, donker, treurig,
lang, 1 breed en 1/, dik.
droevig, knorrig, morrend, zwaarmoedig,
SOLLECITO, muz., treurig, bedroefd.
verdrietig.
SOLLICITANT, een verzoeker, (bijzonder van
ambten); regtszoeker, eischer, planer. Sol- SOMME, eene soort van schepen der Sinezen,
platte harken van 80 tot 90 voeten.
licitatie, het verzoek, aanhouden, aanmanen,
eene geregtelijke bede. Solliciteren, verzoe- SOMMEREN, sommer, fr., eischen, dagvaarden,

&LAIRS,
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betaling begeeren; ook eene zaak ten einde
brengen.
SOMMIST, de voornaamste onder die beambten
derpauselijke kamer, welke de uilvaardiging
derbullen bezorgen.
SOMNAMBULATIE, het nachtwandelen.
SOMNAMBULE, fr., een slaap- of nachtwandelaar,
het zij natuurlijk, of door het dierlijk ma
netismus daaringebragt. Somnambuliseren,
in den slaap wandelen. Somnambulisntus, de
slaapwandeling • ook de toestand van eenen
persoon, die door het magnetiseren in slaap
gebragt is.
SOMNILOQUE, fr., een slaapspreker, iemand, die
overluid droomt.
SOMNUS, degepersonifieerde en vergode slaap.
Zie Morpheus.
SOMPAJA, sompaye, de kleinste zilveren munt
in Siam, omtrent8 tot 10 penningen waard.
SOMPTUEUX, fr., prachtig, kostbaar. Soulptuositó
fr., pracht, groote, prachtige en verkwistende onkosten.
SONATE, eig., een klinkstuk, muzijkstuk .voor
het klavier of de fortepiano, en in afwisselend
adagio en allegro bestaande. Sonatine; een
kleirmuzijkstuk van deze soort, kleine sonate.
SONDE, werktuig om de die to en gesteldheid
eener zaak te onderzoeken, bij voorbeeld, de
die to der zee; ook een werktuig, waarmede
de heelmeester eene wondepeilt, antlers tent-.
zyzer genoemd. Sonderen, de die to onder-zoeken • uitvorsehen, iemands gedachten
gevoelen, een geheim trachten, uit te vorschen, te doorgronden •; eerie wonde peilen.
SONGE-CREUX, fr., een droomer • iemand, die
touter onuitvoerbare, wonderlijke din en in
bet hoofd heeft • een listig mensch die niets
dan kwaad bedenkt, en zijne slechte streken
weet te verbergen.
&men, juist, te re ter t!jd, wordt in het hassets el gezegd van eerie kaart, welke juist te
re ter tijd komt, hetzij om te winnen, hetzij om te verllezen.
SONI STANTES, onbewegelijke toonen ; aldus wer•
den bij de Grieken en Romeinen de beide uiterste toonen van eene tetrachorde genoemd •
dewijl zij in alle drie klankgeslachten onveranderlijk waren.
SONNET, een kort lied of gcdicht, klinkdicbt,
rijmdicht, van veertien regels.
SONNITEN, hetzelfde als Sunniten, eene sekte
der Mohamedanen.
SoNomETER, een klank- ofgeluidmeter.
Sorion, Sonorisch, welluidend, of helderklinkend.
SOPEREN, in slaap wiegen, stillen, gerust stellen.
SONIA, zie sofa.
SOPHISMA, eerie drogrede, listige en bedriegelijke sluitrede. Sophismen, drogredenen.
Sophist, een drogrederiaar. Sophisterty, drogredekunde, spitsvindigheid •; gebruik van
drogredenen. Sophisterijen, drogredenen,

SOST.

spitsvindigheden, haarkloverijen. Sophisticatie, (chcmie) vervalsching van het goud.
Sophistisch, bedriegelijk, listig, spitsvindig.
Sophistiseren, door listige en spitsvindige
sluitredenen en verdraaijingen bedriegen.
gr., een wijs (matig en bezonnen)
man. Sophrosyne, wijsheid, matigheid, braafheid.
SOPIENTIA, stillende of verzachtendegeneesmiddelen.
S0P0RATIEF , soporifique, slaapverwekkend,
inslaapbrengend; verdrietig, vervelend, langwijlig, zoo dat men er bij inslaapt. Saporeux,
fr., wateenen gevaarlijken slaap veroorzaakt.
Soporifera (ntedicantenta) , slaapmiddelen.
SOPRA AGIO, het opgeld, dat nog boven het gewonegegeven most worden, als de koers
boven pan is.
SOPRANO, ital., (muz.) de hooge- of bovenstem.
SORBET, een uit vruchten en suiker, citroensap,
rozenwater en amber toebereide aangename,
en in Turkije gewone drank.
SORBONNE, eertijds het hoofdkollegie der theologische faculteit te Parijs ; ook de faculteit
zelve en degezamenlijke doctoren derzelve.
SORDIDE, vuil, morsig, gemeen • gierig, met
geld omgekocht. Propria laws sordet, eigen
lof stinkt. Sorditeit, vuilheid, morsigheid,
schandelijke, gierigheid.
SORDINO, ital., sourdine, fr., (inuz.) een dompgr;
SOPHRON,

con sordino, gedempt.
SORGIASCH, een

eereteeken der Turken,bestaande
in een' versierden vederbos, dies de keizer
en alien, die in den Divan zitting en stem
hadden, droegen.
SORITES, eene kettingsluitrede, opeengehoopte
sluitrede • wanneer men telkens iets bij het
vorige voegt, en daaruit nieuwe gevolgen
trekt.
SORNETTEN, ongerijmde taal, potsen, onnoozel
en zotgesnap, beuzelpraat.
SORORISEREN, verzusteren, zusterlijk behandelen, als zusters met elkander omgaan.
SORTABEL, sortable, fr., geschikt, gepast, geevenredid.
SORTEREN, uitzoeken, uitzonderen, afzonderen.
Bij de kooplieden beet wet gesorteerd zijn,
zoo veel als een volledig, uitgezocht magazijn of pakhuis hebben. Sortie, fr., uit an
uitval (in eene belegering).
SORTILEGIUM, eene voorspelling door middel van
het lot. — Sortilege, een voorspeller door
middel van het lot.
SORTIMENT, zie assortiment.
SOSPES, een beschermer, redder. Sospita, beschermster, redster, bijnaarn van Juno. Sospitaliteit, sospiteit, welstand, welzijn, welvaar t.
SOSPIRO, een kwart pause.
SOSTANZA, een bij de kooplieden

naar den ouden stip nog gebruikelijkwoord, om welstand
of krediet uit te drukken.

SOUT.
SOSTENUTO,
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ital., (muz.) aangehouden, aanhou-

dend.
onzedelijke, snaaksche verzen, van
Sotades, een Thracisch dichter.
SOTER, behouder, redder, een bijnaam, die aan
verscheidenegoden, zoo als Jupiter, Bacchus en Heliosgegeven werd.
SOTERISCH, de oude munten, welke in het bijzonder degrieksche keizers met het kruis of
het beeld van Christus lieten slaan.
SOTERIUS, reddend,
heilzaam.
SOTO, bij kooplieden somtijds voor onbetaald
gebruikt.
SOTTIES, eene snort van comischsatyrische tooneelspelen, in de middeleeuwen in Frankrijk
ingebruik.
SOTTILE, (bij italiaansche gewigten gevoegd)
ligt gewigt.
SornsE, fr., . zotheid, gekheid, domheid •
beleedigende uitdrukking.
SOTTO VOCE, ital., (muz.) met eene zachte, Joffe
stem.
Sou, een stuiver, fransche munt
waarvan er
,
20 in eene Iivre of francgaan, dus i centimes waard.
SOUBASSEME1NT, het aanzetsel, het stuk stof, dat
wider aan het bedgemaakt wordt, ais de
gordijnen niet lang genoeg zijn •; de grondmuur van een fundament • het onderste van
den voet eener kolom.
SOUDIS, eene munt te Ormus, die 4 payes of
omtrent 6 centsgeldt.
SOUBRETTE, fr., kamenier, kamerjuffer, bijzonder op het tooneel.
SOUFFLEREN, voorzeggen, influisteren, inblazen.
Souffleur, blazer, voorzegger, influisteraar
(bijzonder op het tooneel).
SOUFFLET, fr., een klap, oorvijg. Souffletade,
eene drat klappen, oorvijgen. Souffleteren,
oorvijgen of klappen uitdeelen. Souffieteur,
iemand die klappen uitdeelt.
SouAGENENT, fr., verligting, ondersteuning ;
bedaring, verzachting. Soulageren, verligten,
verzachten, bedaren • troosten.
SOUPCON, fr., argwaan, verdenking. Soupconnevelt, verdenken, mistrouwen, wantrouwen.
Soupconneux, fr., argwanend, mis- of wantrouwend, verdenkend.
Soul, of souper, fr., het avondeten, avondmaal, de avondmaaltijd. Souperen, avondmales ,
het avondmaal nemen.
SOUPLE, lenig, buigzaam, toegevend, gezeggelijk.
SOURCILLEUX, trotsch, hoogmoedig.
SOURDELINE, eene italiaansche zakpijp.
SOURDINE, zie sordino. A la sourdine, gedempt;
fig., heimelijk, in stilte.
SOURICIERE, eerie onderaardschegevangenis in
de conciergerie te Paris.
Sous, fr., onder. Sous-lieutenant, zie second.
SOUTENABEL, houdbaar, wat men houden, be-

SOTADISCH,

wizen • verdragen, uitstaan, lijden, verdu-

SPAT.

ren kan. Souteneren, ondersteunen, in stand
houden, staande houden, verdedigen, beweren.
SOUTENANCE
de kracht , om zich overeind of
,
staande te houden.
SOUTERRAIN, fr., onderaardsch gewelf, onderaardsch vertrek.
SOUTIEN, fr., bijstand, ondersteuning • steun.
SOUVENIR, fr., aandenken, gedenkboekje • herinneringsgeschenk.
SOUVEREIN, souverain, fr., vrijheerschend, oppermagtig, onafhankelijk •; ook opperheer,
landheer, oppermagtige. Souvereiniteit, de
oppermagt, opperheerschappij.
SPACIEUX, fr., zie spatieux.
SPADILLE, schoppen aas, de hoogste troef, in
het omberspel.
SPADO, een onmagtige; zekere soort van gesnedene.
SPAGIRISCII, zoo veel als chemisch: spagirische
philosophie, die scheikunst, welke zich met
de veredeling der metalen onledig houdt, en
den zoogenaamden steen der wizen zoekt te
vinden.
Sp un, degeregelde en bezoldigde ruiterij der
Turken.
SPAHER, zie espalier, ook eene soort van italiaansche wollen tapijten. Spalieren, eenen
muur met dezelve bekleeden.
SPALME, tecr, tot gebruik der schepen, van
waar spalmeren,
van gelijk
beteekenis als
e
kalfateren is.
SPALT, een schitterende stee p , naar het kristal
zweemende, maar nog witter.
SPAN
,
korenmaat in Zweden.
SPANIOOL
,
spaansche snuff,
SPARGEMENT, een uitstrooisel, uitgestrooid gerucht. Spargeren , uitstrooijen, verspreiden,
ruchtbaar maken.
SPARSIM, lat., verstrooid, bier en daar.
SPARTA, ambt, dienst, verzorging ; post spartarn sumere Martham, na bekomene verzorging eene vrouw nemen. Sparta et martha,
wie eerst een ambt heeft, heeft ook spoedig
eerie vrouw.
SPARTANEN, de inwoners van de stad Sparta •;
ofschoon door sommigen met de Lacedemoniers, bewoners van het landschap Lacedemon verwisseld.
SPARTUM, spartogras, een op zandige heuvelen
groeijend gras, dat in Spanje tot touw- en
vlechtwerkgebezigd wordt.
SPASMA, en SPASMUS, de kramp, kramptrekking.
Spasmodique, krampachtig, kratnpaardig.
Spasmologie, der krampleer, leer van de
krampijnen.
SPATIE, spatium, lat., de ruimte, tusschenruimte,
vulling •; bij de boekdrukkers, een
klein stiftje, waardoor de letters van elkander worden afgescheiden. Spatieux, fr.,
ruim, wijd. Spatium deliberandi, lat., de bij
de vet bepaalde ti d, binnen welken een erf-
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genaam zich kan bedenken, of hi' eene
nalatenschap aanvaarden wit , of niet.
Spatium vacuum, de buiten al het geschapene zich bevindende ruimte, het ijdel •; zie
vacuum.
SPATH, kalkachtige steensoort, welke kristallijnachtig, gedeeltelijk in dunne bladen,
gedeettelijk in knoppen zich vormt.
SPECERIJEN, kruiderijen.
SPECIAAL„ bijzonder, afzonderlijk, naauwkeurig.
Specialia, bijzondere omstandigheden. Specialissinta, de kleinste of geringste omstandigheden. Specialissime , zeer bijzonder.
Specialiter, inzonderheid, namelijk, in het
bijzonder.
SPECIE, species, lat., soort, geslacht, in to noverstelling van genus •; ook geldsoort. Speciedaalder, daalder, die werkelijk gemunt is.
Species Cacti, de voorstelling van het gebeurde, verhaal der daadzaken. Sub specie
amicitiae, onder den schijn van vriendschap.
Specieux, fr., schoonschijnend, schijnbaar,
misleidend • ook aanzienlijk. Specificatie,
bijzondere opgaaf, naauwkeurige optelling.
Specifice, lat., stukswijze • ieder afzonderlijk.
Specificeren, stuk voor stuk opgeven, bij name optellen. Specificunt, een eigenaardig,
doelmatig, onfeilbaar geneesmiddel. Specifiek, specifique, fr., soortelijk, b. v. specifieke
zwaarte, of de verhouding van bet gewigt
der ligchamen, ten opzigte van de ruimte,
die zij innemen • zoo is een kubieke duim
oud, negentienmaal zoo zwaar, als dezelfde
g
hoeveelheid water •; goud is ook specifiek,
zwaarder, dan lood.
SPECIMEN, lat., eenproefstuk, proefwerk.
SPECTAKEL, spectacle, fr., spectaculum, lat., een
schouwspel, tooneel •; aanblik, gezigt • ook
geraas, opzien.
SPECULANT, een bespiegelaar, beschouwer •; gewinzoekende ondernemer, die de hoop op
volgende verhooging der prijzen koestert.
Speculatie, waarneming, beschouwing; handel, onderneming, of een koop, welke zich
. op vermoedelij,
ke niet aan iedereen bekende
betrekkingen en gebeurtenissen grondt. Speculatier, beschouwend, bespiegelend, zoo
veelals theoretisch •; ondernemend •; twijfelachtig, onzeker. Speculeren, beschouwen,
bespiegelen, bepeinzen, nadenken ; handelsplannen maken, op winst loeren of uitzijn.
Speculum, lat., (heelk.) de spiegel, een werktuig, om zekere deelen van het ligchaam
open te houden, ruimer te maken, of ook te
openen, bij voorbeeld : speculum oculi, de
oogspiegel, een instrument, om de oogleden
daarmede op te spalken, speculum oris, de
mondspiegel, een spalkijzer, om den mond
open te houden.
SPEDITO, spedidamente, ital., (muz.) vaardig,
haastig, spoedig, gezwind.
SPELANK, spelunca, tat ., hol, roofncst.

SPIA.

een engelsehe vestrok, vestoverrok,
zoo als lord Spencer pIagt te dragen.
SPENDABEL, mild, milddadig. Spendage, fr., het
schenken, geschenk. Spenderen, uitdeelen,
schenken • besteden.
SPERANZA, ital., hoop ! (als opwekkende toeroep).
SPERMA, het dierlijke zaat. Sperma ceti, eene
witte, fijne, vette stof, welke de hersens van
velewalvischsoorten, bijzonder van den potvisch, omgeeft, en, aan de lucht blootgesteld,
tot eene halfdoorzigtige talk verhardt •; zij
wordt, als geneesmiddel, in- en uitwendig
ebruikt ; ook vervaardigt men daarvan
g
schoone kaarsen. Verkeerdelijk hield men
oorheen de spertna ceti voor het zaad van
v
den walvisch. Spermatisch, wat tot het dierlijke zaad behoort, of daarop betrekking
heeft. Spermatologie, de zaadleer, leer of
verhandeling over het dierlijke zaad.
SPES, de hoop, welke bij de Romeinen verpersoonlijkt en goddelijk vereerd werd.
SPHALMA TYPOGRAPHICUM, eene drukfout.
SPHEER, lat., sphaera, eigenlijk een bolrond
ligchaam, in het gebruik, eene sterrekundige
of in van het heelal, of den hemel,
door middel van verscheidene kringen, en
denaardbol in derzelver midden; ook figuurl.,
waar binnen iemands vatbaarheid
de krin g ,
zichbepaalt. Sphaera armillaris, de kringbol, een werktuig, uit verscheidene cirkels
of kringen bestaande, welke de cirkels van
den hemelbol in het klein op eene dergelijke
wijze voorstellen. Deze kris bol stelt, even
als de kunstige hemelbol, een model van den
schijnbaren hemel voor, met dit onderscheid,
dat de laatste eenen vasten hol heeft, van
daar ook op hare oppervlakte de sterrenbeelden bevatten kan, terwij1 de eerste alleen
de krin gen aanwij,st waardoor men in het
binnenste zien en de luchtverschijnselen des
te beter verklaren kan. Spherisch, rond,
bol- of kogelvormig. Spheristica, bij de Onden, ligchaamsoefeningen met den bal, het
bats el, Spheroide, een langwerpig rondbol. Spheroidisch, rondachtig, plat balvormig, de gedaante eener spheroide hebbende.
SPHENISCH, een getal, dat Brie ongelijke zijden
heeft, b. v. 24, welks zijden 2, 3 en 4 zijn.
SPHERICA, spherologie, de leer van den aard-en hemelbol, of dergloben.
SPHINX, fabelachtig monster der oudheid •; het
wordt als eene leeuwin voorgesteld, met het
hoofd en de borst eener schoone jonkvrouw,
en met vleugelen eens adelaars •; het zinnebeeldder wijsheid en van alle verborgenheden
in de natuur en in dengodsdienst.
SPHRAGISTICA, de zegelkunde, leer van de zegels
der oude oorkonden. Sphragistisch, zegelkundig, de zegelleer betreffende.
SPIALTER, spiauter, bijnaam van het zink.
SPENCER,

SPICCATO, ital.,

(muz.) duidelijk (bij het uitspre-
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rendeschijn van een ligchaam; roem,
ken der woorden of het laten hooren der
toonen).
aanzien, voortreffelijkheid. Splendide, schitSPICILEGIUM, lat., de korenlezing, nalezing,
terend, prachtig, heerlijk, met veelpracht
en onkosten verknocht. Splendorfolis, de
naetogst •; figuurl., verzameling van enkele
tonne tans naam vat) een alchemistisch boek.
schriften en verhandelingen, bijzonder van
SPODIUM, in het algemeen elke metaal- of mineenkele oorkonden.
SPIESGLAS, spiesglans, lat., antimoniunt, zeker
raalasch, maar bijzonder van gebrand ivoor.
hard, zwaar, donkergraauw metaal, . met SPOLIATIE, roof, berooving, geweldadige ontblooting, plundering. Spolieren, berooven.
glanzige strepen.
SPOLIATOR, spoliateur, spoliant, geweldige beSPILLAGE, datgene, wat van de waren uit de
roover, overweldiger.
vaten et) balen naar buiten dring,t en in den
SPONDA, een kussen, waarop de Ouden rustten,
ballast valt.
SPILMAAG, bloedverwantschap van moederszijde,
als zij bij den maaltijd halfliggend zaten.
in tegenoverstelling van zwaardmaag, van SPONDEREN, beloven, toezeggen.
vaderszijde. Spilzt:jde, moederszijde, zwaard- SPONDEUS, degelijktred, dichtk., eon voet van
zt:jde, vaderszijde; omdat de vrouwen, bij
twee lange lettergrepen, als raadhuis.
het spinnen, de spil behandelen, en de man- SPONGIEUX, fr., sponsachtig. Spongiet, sponssteen.
nen het zwaard ter verdediging dragen.
SPONSALIA, lat., trouwbelofte, verloving, onderSPINOSIST, aanhangervan het gevoelen van B . De
trouw • sponsalia clandestina, heimelijke
Spinosa, datGod en de wereld een wezen is.
ondertrouw • sponsalia publica, openbare
SPINTISERE1V, nazoeken, uitvorschen, fin uitspinnen.
ondertrouw.Sponseren,vrijen, om een meisje
Sp loN, eenbespieder,
aanzoek doen • ondertrouwen, huwelijken.
uitvorscher
• ; hij, die de
geheimen van anderen tracht uitt to vorschen, SPONTAAN, vrijwillig, nit eigene beweging.
Spontaneiteit, vrijwilligheid, willekeur, eiom daarvan voor hen een nadeelig gebruik
gengoeddunken. Sponte, vrijwillig, van zelf.
to makers • bijzonder in den oorlog. SpioneSPONTON, spiets of la ps •; kort gewcer, halve
ren, bespieden, loeren, uitvorschen.
piek.
SPIRAAL, kring- of slakvormig. Spiraalreder,
opgewonden veder (in uurwerken) •; spiraal- SPORADEN, verstrooid liggende eilanden. Sporadisch, verstrooid, in de verstrooijing liglijn, slakkelijk • eene lijn, welke zich om
gende of levende •; sporadische ziekten (in
haar middenpunt in altijd vergrootende
tegenstelling van de epidemische), die hier
kringen beweegt.
en daar regeren, en eene bijzondere, oorzaak
SPIRABILITEIT, de vervliegbaarheid van een lighebben • sporadische volken, verstrooide,
chaam.
omdolende volken.
SPIRATO, ital. (kooph.) beteekentde
de pas verloopene maand,of het kortelings geeindigde jaar. SPORCO, ital., zoo veel alsbruto, bij kooplieden.
SPURISCII, zulke ziekten, welke den gewonen
SPIRITOSO, of spirituoso, ook con spirito, ital.,
loop niet nemen, noch van de gewone toeverlevendigd, bezield, vurig. Spiritualia,
vallen vergezeld worden.
geestelijke aangelegenheden, geloofszaken.
Spiritualiseren, geestrijke afscheiden, . STAAB, eene bekende oogziekte, waarvan men
twee hoofdsoorten heat, de witte of graauwe
dengeest uit jets trekkers scheik. Spirituastaar, en de zwarte staar. Staarmes, eengelismus, de geestleer •; leer van het wezen
kromd en aan depunt tweesnijdend
van dengeest. Spiritualist, die aan geene
tot het opereren der staar.
stofgelooft,
het tegendeel van materialist.
Spiritualiier, lat., geestelijk, geestehjker STABAT MATER, lat., de moeder (van Jezus) stond
(bij het kruis), een met doze woorden bewijze. Spiritueel, spirituel, fr., geestelijk,
ginnend zangstuk (van Pergolesi).
geestig. spiritueux, fr., geestrijk. Spirituoso,
zie spiritoso. Spiritus, lat., de geest, geest- STABILEREN, vaststellen, bevestigen. Stabiliteit,
bestendigheid, vastigheid, duurzaamheid;
rijkheid •; geestrijk vocht, het geestrijke
het bestaan.
wezen, dat uitgewassen, met achterlating
van het krachtelooze en waterige, getrokken STABLARIERS, Bacularen, eene sekte order de
wederdoopers, die dozen naam deswege ontwordt. Spiritus familiaris, geheime gediensvin g, dewijl zij leerde, dat een Christengeene
tige, geest •; Sir, rini, de wijngeest.
andere wapens mot dragon dan een' stole
SPIRITUALEN, naam van verscheidene sekten,
engeen geweld met geweld beantwoorden.
die degaaf van den geest alleen, of in hoogeren graad dan anderen, geloofden to be- STACCATTO, ital., (muz.) kort, stootend, gebroken.
zitten.
STADIE, stadium, lat., eigenlijk, cone loopbaan,
SPLANCHNOLOGIE, de leer van de ingewanden
waarin men oudtijds om den prijs wedijverder dierlijke ligchamen.
de. Deze loo barren hadden dan een s de
SPLEEN, eng., de kwade luim, verdrietelijkheid,
g
lento
van 1000 , dan eons die van 300, en
miltzucht, zwartgalligheid.
dan Bens wederom, zoo als de italiaansche,
SPLENDEUR, fr., splendor, lat., glans, schitte-
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die van 62 3 voeten ,of 125 passes of schreden.
vocht, dat door distillatie verkregen wordt. Stalagma, dat vocht, hetwelk
men door het no cr maals distilleren bekomt.
de, ophoudende zich le
STAGNANT, fr., steken
bewegen, stilstaande. Stagnatie, allerhande
ophouding, of stilstand •; stilstand (van het
water en de vochten in het menschelijke ligchaam.) Stagneren, stilstaan, vervuilen (van
water en andere vochten).
STAKET, staketsel, rij van palissaden, digt naast
elkandergeplaatste loodregte latten, ter bescherming of bevestiging der tuinen, erven enz.
STALACTICUS, veel druppelend.
STALACTITEN druipsteen, eene steensoort uit
kalkaarde met luchtzuur verbonden. Bije, waarvan dedi
figuren
zonder
, welke in
sommige rotten aan het verwelf als kepis
hangen, den naam stalagmiten dragen ; ter<
wijl die, welke na.cle druiping-op den grand
als zuilen gevormd worrten, den naam stalactiten trehouden. Stalactos, druppelend,
t door druppelen ontstaan is.
wa
STALTICA, heelmiddelen, welke het vleesch in
de wooden weder herstellen.
STAMBUL-EFFENDI, de opperste re ter in burgerlijke en lijfstraffelijke zaken in Stambul of
Konstantinopel. — Stantbul-Kadisi, de politieregter. — de ontvanger van
zekere inkomsten, welke omtrent 520 beurzen bedragen.
STAMENTIENBAS, is de grootste soort van het
blaasinstrument, dat in het volgend artikel
wordt opgegeven.
STAMENTIENPIJP, zeker verouderd blaasinstrument.
STAMPA, stampata, gedrukte zaken.
STAMPILLE, en stem e! bijzonder naamstempel, welke eertijds van bout was en gebruikt
werd door koningen en vorsten onder oorkonden, en thans nog wel hi' loterijen en
andere handelingen gebezigd wordt.
STANDART, in Engeland het gehalte van goud
en zilver, hetwelk voor goud 22 kar., en
voor zilver 11 1 . penning is.
STANISLAUS ORDE, eene door den laatsten koning
van Polen, Stanislaus Augustus, in 1765
estichte orde.
g
STANTE PEDE, lat., op s:aanden voet, terstond,
dadelijk, onverwijId.
STANTE, staande of loopende van den dag of
de maand.
bij een gedicht, dat uit verscheidene
,
STANZE
gelijke aftleclingen bestaat, elke zoodanige
afdeeling, waarvoor men in het gemeene
leven, ofschoon onnaauwkeurig, vi ers mgt.
STAPELREGT, volgens hetwelk alle of zekere waren, die aan eene plaats aankomen, eenigen tijd ten verkoop moeten blijven liggen,
ear zij verder mogen aan. Stape/p/aats,
welke met dat regt voorzien is.
STAGNA, elk

STAT.

oogziekte, waarbij zich op het
hoorialies eene zweer als eene druivenkorrel
plaatst.
STAR, staro, een gewigt in Tirol en onderscheidene landen van Italic,
hetwelk omtrent met
een centenaar overeenkomt.
STARELLO, eene korenmaat to Milaan en Sardinie.
STAROST, een landvoogd, edelman, voornaam
staatsbearnbte in Polen, welke eertijds een
koninklijk slot, met deszelfs dikwijls zeer
aanzienlijke aanhoorigheden, beheerde en
het regt daarin handhaafde enz. Starostzj,
stedehouderschap, landvoogdij, waardigheid
ofgebied van eenen starost (in Polen).
STASE, stasis, stilstand (van vechten).
STATARISCH, staande, vertoevende, opheldcrende
(lezing, b. V. der oude schrijvers), welke aan
de cursorische, tegenovergesteld is.
STATER, eene mutt!, bij de Romeinen, en daarna
ook bij Joden, welke met den sikkel en
zilverling overeenkwam.
STATIONAIREN, godsdienstige dweepers, die in
de vroegste christelijke eeuwen leefden, en
zich bijzonder onderscheidden, door in de
opene lucht op eene zuil to staan, waarom
zij ook styliten of pilaarheiligen heeten, en
waartoe St. Simon behoorde.
STATHNICA, de leer van de maten, gewigten en
munten.
STATICA, lat., statique, fr., statiek, de wee gkunst ; de stand of evenwigtsleer.
STATIEF, voetstuk, waarop landmeetkunstige
werktuigen geplaatst worden.
STATIEUS, statieux, fr., pronkend, pralend.
STATION, fr., aanleg, pleisterplaats (van posten
en schepen) •;
post. Stationnair, fr., stationctrius, lat., bij
de oude Romeinen eene schildwacht; ook
STAPHYLON,

standplaats, ligplaats • ambt,

een wachtschip. Stationeren, op schildwacht

plaatsen •; een schip cane vaste ligplaats geven, als wachtschip ergens liggen. Gestationeerd, geplaatst, gelegen, als wachtschip.
STATIST, figurant, een stomme persoon op een
tooneel.
STATISTICA, lat., statistiek, de statenkunde,
staathuishoudkunde • wetenschap, die de
gesteldheid, der staten leert kennen. Statisticus, die deze wetenschap verstaat. Statistisch
,
het een hiertoe behoort. Statistische
voorwerpen zijn, voornamelijk, bevolking,
regeringsvorm, krijgsmagt, godsdienst, 's
lands inkomsten, openlijke inrigtingen ter
bevordering van kunsten en wetenschappen,
eigene voortbrengselen, fabrijken, manufacturen, koophandel enz.
STATUE, fr., gehouwen of gesneden beeld, standbeeld, eerebeeld, beeldtenis; ongevoelig
mensch • afgodsbeeld, statue equestre, een
standbeeld tepaard, ruiterbeeld : statue pêdestre, een standbeeld to voet. Statueren
gebieden, zetten, plaatsen; het daarvoor boaden, stellen, aannemen, vaststellen, veror-

STEN.

denen, bepalen, besluiten, veroorloven. Sta, ligchaamsgrootteer
bijzondten aanzien
tuur,
van de lengte, en van den wasdom. Status,
lat., de staat, stand, toestand, gesteldheid
van een ding ; staatsgcsteldheid ; ook pracht,
praal, staatsie. In statu quo, in denzelfden
toestand. Status in statu, een staat (of afzonderlijke betrekking) in den staat. Status activus enpassivus, de stand van het vermogen,
de vorderingen en de sehulden, de bate en
schade. Status causae, de toestand der zaak.
STATUTEN, wetten, verordeningen, voorschriften
van eerie stall, of een burgerlijk gezelschap.
speksteen.
STEALITH
,
STEEN, een gewigt, dat gewoonlijk 1 /5 van een
centenaar, maar op sommige patsen jets
meer of minder, wee t.
STEGANOGRAPHIE, geheim schrift, kunst om met
cijfers, of geheime teekens, te schrijven.
STEGNOSIS, het zamentrekken en verstoppen der
zweetgaten en openingen der aderen, door
daartoe aantewenden heelmiddelen. Ste notisch, zamentrekkend en verstoppend.
STEIGERSCHUIT, eenc soort van kleine schuit in
Holland en bijzonder te Amsterdam, van
slechts 10 of 12 ton, en tot in- en uitladen
van grootere schepen gebruikt wordende.
STEKADE, cenen stok, met cenen daarin verborenen de en.
g
STEKAN, eene voormalige maat voor natte waren
inHoHerd, welke 16 mengelen held en
waarvan 12 een vat uitmaakten.
STELA, bij de Romeinen wegzuilen, welke niet
slechts dienden, om de afstanden van plaatsen te doen kennen, maar ook om de vredesverdragen met vreemde volkeren en de besluiten er op te graveren, om die spoediger
bekend te makers.
STELECHIER, een lange vingerdikke steen, van
eeriegrijze kleur, naar een klein van takken
beroofd boom 'e gelijkende.
STELLAADJE, stellage, fr., voetstuk, toestel.
STELLINO, eerie toskaansche zilveren must van
Cosmus III.(1680).
STELLIONAAT, stellionatus, lat., elk "arglistig
bedrog in handel en wandel, bijzonder die
bedriegelijke daad, dat men verkoopt, verzet
en verpandt, wat niet van ors is, of een met
schulden bezwaardgoed voor onbezwaard
uitgeeft. Stellionator, lat., een bcdrieger.
STEMMA, stamboom, g eslachtstafel. Stemmatostambooms- of geslachtskunde.
hie
ra,
g
Lie genealogie.
STEMPEL, eenepommersche zilveren munt,
waarvan 30 een daalder doer.
STENOGRAPHE, stenographist, iemand, die met
vele verkortingen en wel gekozen teekenen
schrijft, een snelschrijver. Stenographie, de
kunst van snel en met vele verkortingen te
schrijven.
STENOTA, sienoles, de e n to beklemming,
angst, verlegenheid, enz.
KUNSTWB.
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muz., met eenen toon, die smart
uitdrukt.
STENTOR, was eengrieksch vorst, die sterker
konde sehreeuwen, dan vijflig anderen • van
waar een duchtige schreeuwer, die eene
goede keel heeft, stentor genoemd wordt.
Eerie stentorische, dat is, zeer sterke, stem.
STEPHANUS-ORDE, van dezen naam telt men drie
orden, under welke de Hongaarsche de voornaamste is.
STEPPE, een onbewoond, woest oord in Rusland ; een hoogliggend, onvruchtbaar stuk
land van aanmerkelijke uitgestrektheid.
STER-AMIANTH, stertisbest, eene amianthsoort,
Wier draden even als eerie ster loopen.
STERCORATIE, landb., de bemesting. Stercoreren, bemesten.
STERE, in het metriek stelsel, de naam van de
eenheid der ligchaamsmaat, cubiekmeter.
Nederlandsche maat, de cubieke el •; voor het
brandhout de wisse. Stertographie,
ligchaamsbeschrijving, ligchaamsteekening.
Stereomantie, waarzeggerij uit de vier el
menten. Stereometrie, de ligchaamsmeting.
Stereotomie, de ligchaamssnijding, of aan-

STENTATO,

wijzing om di to vaste ligchamen te scheiden, of door te snijden.
drukschrift, door Didot
te Parijs uitgevonden, en niet uit enkel
letters bestaande, maar elke bladzijde een

STEREOTYPE, vaststaand

enkel stuk uitmakende.
STERILE,

fr., onvruchtbaar • mager, ledig.

onvruchtbaarheid, misgewas ; fig.
droogheid • ook gebrek aan goede gedachten.
STERLING, rekenmunt in Engeland : livre sterling, fr., pond of and sterling twaalfgulden.
STERNUM, het borstbeen, eigenlijk het (voorste)
vaste beenachtige deel der borst.
STERNUTATORIUM, een niesmiddel.

borsthoortuig, door Laennee, te
Parijs, in 1816, uitgevonden, om de ziekten

STETHOSCOPIUM,

der borstholte des te beter te leercu kennen.
en g., opperrigter, opperhofmeester ;
in de vrijmetselaarsloges eene waardigheid,
zoo veel als bij groote plegtigheden, een

STEWARD,

maarschalk.
kracht, sterkte, ligchaamskracht • het
tegendeel is asthenie. Sthenisch, krachtig,
van kracht overvloeijende.
STIBILIA, ult spiesglans bereide gencesmiddelen.

STHENIE,

STICCATO, de

strooviool, een muzijkinstrument,

dat uit verscheidene vierkante staven van
onderscheidenegrootte bestaat, welke op

twee dradengespannen, op dor stroo gelegd
en met houten kloppers geslagen warden.
STIERENGEVECHT, een volksvermaak der Spanjaarden, (even als de hanengevechten bij de

Engelschen), dat met veel plegtigheden en
groote kosten fie even wordt.
een teeken, likteenen, merkteeken,
hetwelk de Ouden den nicuw aangeworvenen

STIGMA,

soldaten, en den slavers, die zich aan het een
52
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of ander sehnidig gemaakt hadden, op het
voorhoofd, of op den linker schouder la ten
le branders,
om hen daardoor kenbaar te
maken. Stigmaten, bij de Roomschgezinden.
de viii wondteekens van Christus, welke,
volgens de legende, den H. Franciscus ingedrukt zijn geworden. In de natuurlijke
geschiedenis de openingen, welke men als
kleinepunten aan de zijden van eenige
insecten ziet, door welke zij lucht scheppen.
Stigmatiseren , brandmerken • lasteren,
kwaadspreken.
STIGMEOLOGIE, leer van aan de lettergrepen den
toon tegeven, accentuatie.
STIGMIET, cell stee p met zwarte stippen, welke
boom 'es landschappen eriz. vormen.
STILET, een kleine dolk, stokdegen.
STILLEVEN, schilderk., eene schilderij, waarin
geene dan levenlooze voorwerpen worden
voorgesteld, als een bloemstuk, fruitstuk,
vischstuk, jagtstuk met dood gevogelte,
hazer) enz.
STILLICIDIUM, dakdruppeling • druipregt.
STIMULANS, lat., een geneesmiddel ter opwekking. Stirnuleren, opwekken, aanzetten,
aansporen. Stimulus, neiging, prikkel, drijfveer, spoor, aandrijving.
STIPENDIUM, eene stichting, waarvan de inkomsten bijzonder ter ondersteuning van onbemiddelde studenten strekken. Stipendiaat,
stichtingsgeld, gestichtsgeld.
STIPULARA KANT, dat is, met ha p la jets bebeloven.
STIPULATIE, overeenkomst, toezegging, be paling, vaststelling, afspraak, verdrag.Stiputeyen, bespreken, bedingen, vaststellen. Gest&
puleerd, afgesproken, bedongen, vastgesteld,
beloofd.
STiRPS, lat., de stam, eene spruit. Per stir es
succederen, de nalatenschappen naar de
stammers, en niet naar de hoofden verdeelen.
SToA, de sekte en leer der Stoicijnen.
STocco E BERETTINO, degen en hoed, namelijk
de gewijde, lien de Pausen aan vorsten of
veldheeren plagten te zenden, om daarmede
de ketters to bestrijden.
STOCHASTICA, degissingskunst, leer der waarschijnlijkheid. Stochastisch, vermoedelijk,
waarschijnlijk.
STOCK, eng., het kapitaal in eenen handel, hetzij
van eenen bijzonderen koopman, of van eene
maatschappij. Publick stocks, het kapitaal
der Nigelschebank, der stirs is en
zuidzeecompagnie, zijnde op eerie zekere
som bepaald, en waarvan tie action aan
rijzing en daling onderhevig zijn, en van
den eenen op den anderen kunnen over aan.
Stock-brokers, makelaars in effecten. Stock
exchange, verzamelingsplaats der stockgeintresseerden, nabij de bank en beurs te
London, alwaar elk lid jaarlijks Lien guinjes
beta*. Stock-jobbers, in Engeland, lieden,

STRA.

die zich door eenen windhandel met action
op eene onbetamelijkc wijze zoeken te
verrijken. Stock-jobbing, stockbubbling, eng.,
is eene bloote weddingschap op het stijgen
en dalen der fondsen.
STOETERIJ, paardenfokkerij.
STOFFAADJE, stoffage of stoffering, de versierende
voleinding • optooijing met sieraden (als van
kamers, kleederen, hoeden, enz.); het voorzien van eene schilderij, met personen, dieren, figuren enz. Stofferen, optooijen, versieren (eene kamer, een kleed enz.); bevolken •
personen op eerie schilderij aanbrengen.
STOICISMUS, de leer der oudgriekscheStoiojnen;
ook standvastigheid •; onverschilligheid omtrent zinnelijke indrukken, ongevoeligheid.
Stoicijn, eerie soort van oudgrieksehe wijsgeenen , die gestreng en eenvoudig leefden,
en het hoogste goed in ongevoeligheid stelden ; figuurl., een standvastige, ongevoelige,
onveranderlijke man. Stokijnsch , stoisch,
standvastig , elates , ongevoelig , streng ,
onverschillig.
STOKPAARD, een bekend speeltuig van de kinderen; figuurl., lievelingsonderwerp, waarmede
men zichpleegt bezig te houden.
STOLA, lat., fr. Hole, stool, priesterkleeding •
koorrok • een lane en breede , met drie
kruisen voorziene, en op beide zijden, van
den hals tot op de voeten afhangende band,
welken de Roomschkatholijke priesters over
het koorhemd hebben, en,
bij het lezen der
mis, kruiselings over den bulk binder], beduidende degehoorzaarnheid van Christus en
zijne vrijwillige onderwerping. Jura stolae,
geestelijkheidsregten.
STOMA, de mond, monding, laatste opening van
een vat enz, Stoniacace, mondbederf. Stomatica, geneesmiddelen , welke teen de
ziekten des mo-nds aangewend worden. Stomatorrhag,
is bloeding uit een of meer deelen
der mondholte, mondbloedvloeijing.
STOMACHALE , een maagmiddel. Stonzachica
maagmiddelen. Stonzachus, de maag.
STONE, stee p , een vleeschhouwersgewigt in
En eland van 8 pond.
STORAX, eene balsamieke en welriekende gom,
die van den storaxboom in het oosten en
zuidelijk Europa verzameld wordt.
STORNEREN, in het boekhouden eenpost, die
bij vergissing verkeerd op eene rekening gebrat is, zonder die uit to doen, weder op
cone andere wijze in rekening brengen.
STORTBAD., eene soort van bad, waarbij het
water metgeweld op het lijdende deel stort.
STORTHING, rijksdag in Noorwege.
n
STRAAL, lichtstraal. In de wisk., eerie re to lijn,
die uit het rnidden van eenen cirkel naar
deszelf's omtrekgetrokken wordt.
STRABILismus, strabismus, strabositeit, het schelen, een kramp der oogleden, waarbij de
oogappel naar den neus, de slapen, het
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voorhoofd of de wan en getrokken wordt •;
zoodat de voorwerpen niet in eerie re to lijn
kunnen waargenomen worden. Strabo, een
schele, scheelziende.
STRACTIE, bij de boekdrukkers het uitligten van
eenige woorden of reels welke
welke met andere
kleurgedrukt moeten worden.
STRALITHEN
,
tufsteenen.
STRANGULEREN, verworgen.
STRAPADE, strapichorde, wipgalg, wip.
STRAPASSE, slecht toebereid • slecht en onnaauwkeurig geteekend. Strappassonneren, strapassonner, fr., slecht en grofschilderen.
STRATAGEM, fr., krijgslist, listige aanslag. Stratarithmetrie, de kunst, om een batailjon,
naar zekeregegevene figuur, in slagorde te
plaatsen, en de daartoe benoodigde manschap
te berekenen. Strategie, de legerbesturing,
krijgskunst ; kunst om een leer eene vloot,
de voordeeligste stelling te doen innemen,
en degeschikste wendingen te doen maken.
Strategisch, krijgskunstig, wat het in slagordeplaatsen van een leger betreft. Stratographie, de leper- of oorlogsbeschrijving.
Stratocratie, legerheerschappij ; soldatenheerschappij ; krijgsregeringsvorm, door de
Franschen, in de laatste tijden ingevoerd in
eene stall welke in sta g van beleg verklaard was.
STRATIFICEREN
bij chemische werkzaamheclen,
laagsgewijze op elkander le a en
STREEK, kOMpaSStreek, zeevaartk., een van de
32 winden, volgens welke het kompas afgedeeld is • de we dien
lien een schip op zee
neemt.
STREIVIIIIA, de verrekking, verdraaijing, verwrikking van een lid.
STRENIA, Stremia, eene godin der Romeinen,
diegeacht werd de 'one krijgslieden dapper
en moedig te maken, en ook het opzigt had
over degeschenken op Nieuwejaarsdag, op
welken dag men haar feest vierde.
STRETTO, ital., stricte, lat., stipt, naauwkeurig,
scherp, gestreng. Strictissimo, op het naauwkeurigste. Strict° lure , volgens gestreng
regt ; stricto sensu, in den strengsten zin van
het woord.
STRIGELIANEN, aanhangers van V ictorin Strigel,
eengodgeleerde uit de 2de helft der 16de
eeuw, die, in het stuk van bekeering en
genade van de overige hervormers afweek,
leerende dat de mensch daarbij zelf konde
medewerken.
STRINGENDO of STRIGNENDO, persend, even ZOO
veel als stretto.
STRINGENT, scherp, streng, bondig. Stringeren,
en g zamentrekken, zamensnoeren • stringerende, zamentrekkende middelen. Non gringit, het hindert niet, het gaat deze zaak
niets aan.
STRIX, dat eene nachtuil beteekent, noemden
de Romeinen heksen of spoken, waarvan zij

STUP.

geloofden, dat zij zich in nachtuilen reranderden en den kinderen het blued uitzogen,
en ook wel volwassene opaten.
STROMBTREN, versteende slakken, welke lang en
en smal zijn.
STRONCEREN, slecht spelen, in de snare!) knarsen.
STROPITIANIET, eene delfstof, welke van den
granietberg, bij het schotsche dorp Strontian,
alwaar zij gevonden wordt, haren naam heeft.
STROP, een sterk touw, boven met eenen haak,
tot het vastmaken van
het'
aan een
schp.
STROPHE, gr., eigenlijk, wending ; in de toonkunst, de veranderde herhaling • in de dichtkunst, een vers, of eene afdeeling van een
gedicht.
STROPHOS, hevige pijn of kramp in de darmen
bij het kolijk.
STRUCTUUR, de bouw, bouwing ; gestalte, ligchaamsgestalte , zamenvoeging , zamenstel,
inrigting, orde zamenhang van eene redc,
schrift.
STRUMSTRUM, een muzijkinstrument, dat naar
eerie citergelijkt, en uit een doorgesneden
pompoen vervaardigd wordt, welke de Indianen bij godsdienstige verrigtingen gebruiken.
STRUSSE
platte rivierschepen in Pruisen en
Rusland, bijzonder op de Wolga.
STUBCHEN, eerie maat voor natte waren in duitsch.
land omtrent 4 kangroot.
STUBER, stuiver, eene zilveren munt in de Rijnprovincien.
STuc, fr., stucco, ital., gips; stuccatuur, gipswerk, tot versiering van muren, zolderingen
enz., in verheven werk. Stuccatore, ital.,
stucateur fr., gipswerker, stukadoor.
STUDEREN, onderzoeken, vorschen, zich oefenen,
op eene zaak vlijtig toeleggen, zich aan de
wetenschappen over even. Studiosus, stu-

dent, leerling, kweekeling op eene hoogeschool. Studie, studium, lat., oefening, vlijt,
inspanning, nadenken, onderzock, leerijver ;
kunstbeproeving; voorbeeld ter nateekening,

schets.
STUK VAN AMEN
,p
saansclie

munt.
dwaas, onverstandig, onbezonnen
mensch. Stultitia, de dwaasheid, onbezonnenheid.
STUPEFACTIE, eigenlijk, het inslapen ; de verdoo.
vin g van een deel des ligchaams; wijders
verbazing, verstomming. Stupèrait, fr., verbaasd, bedeesd.
STUPEFACTIEF een narcotisch of verdoovend
middel.
STUPIDE, fr., dom, bot, onverstandig. Stupiditeit,
botheid, domheid.
STUPRATA eene verkrachte , bezwangerde, onteerde. Stuprator onteerder , verkrachter.
Stu'
pt een vrouwspersoon onteeren, verkrachten.Stuprum,lat.,onteering,schendin
g,
verkrachting • stuprum violentum, lat., gewelddadige onteering, verkrachting.
STULTUS, een
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SUBL.

al wat gebezigd wordt, om jets
ling, bijzonder in voordragten en redeneringen.
vast te stuwen.
SUBDUCTIE, afvoering, afleiding der onzuiverSTYLITEN, Zie Stationairen.
STYLOBANT, zuilstoel, voetstuk.
heden in het ligchaam; doorzijging. In de
rekenkunst hetzelfde als substractie.
STYLOMETRIE, de kunst, ()in zuilen te meted.
Sun RASTA, lat., onder depick, dat is, openSTYLUS f lat., de stijl, voordragt, uitdrukking,
daarstelling in geschrift en kunst; stylus
lijk aan den meestbiedenden, b. v. vercuriae, kanselarijstijI • de tijd- of dagrekekoopen, omdat bij de oude Romeinen, ter
plaatsc, waar dit geschiedde, eene piek uitgening, bij voorbeeld : de oude en nieuwe styl,
stoken werd. Subhastatie, openbare, bijzonliaanschen, en de
de cerste volgens den ju
dergeregtelijke verkooping. Subhasteren,
andere volgens den gregoriaanschen almaaan den meestbiedenden verkoop,
nak, zijnde twaalf dagen van elkander onderen veilen.
scheiden • de eerste of de oude stijl, wordt SUBJECT, subjectum, lat., (taalk.) het ondernog in Rusland gebruikt. Stylist, een schrijwerp • de handelende persoon •; de zaak of
ver (ten aanzien van zijne voordragt, of
persoon. waarvan iets gezegd, bevestigd of
uitdrukking). Stylistisch , doelmatige of
ontkend wordt • het grondwezen, grondbegrip. Subjectie, onderwerping •; ook zelfschoone woordenb etreffende, b. v, opgaven,
oefeningen.
ondervraging (in de redek.). Sub' tie
STYMPHALIDEN, fabelachtige vogels, welke zoo
onderwerpelijk, in tegenstelling van voorwerpelijk (objectief), wat in ons, in onze
groot waren, dat ieder met zijn vleugels de
zon konde bedekken.
gedachten voorhanden is, (terwijl b' t'
vat buiten ons is voorstelt), innerlijk, perSTYPTICA, in het algemeen stoppend of opdroosoonlijk. Subjective waarheid, welke enkel
gend
•; bijzonder bloedstillende middelen.
STYPTISCH, stoppend , bloedstelpend , zamenharengrond in onze wijze van denken en
trekkend.
voorstellen heeft. Subjicieren, onderwerpen;
STYX, de helrivier der oude heidenen.
zich vernederen.
SUBINGRESSIE, intreding in eens antlers plaats.
SUADA, fabelk., degodin der welsprekendheid
en overredin g • ook aangename, vloeijende SUBINTRANT, zulk eene koorts,welker aanvallen
voordragt. Suasoria, lat., overredingsmidaltijd eerder komen dan dat de andere voorbij
zijn. Subintreren, in de plaats treden, cens
delen, overredings
g o r nden. Suasorisch ,
overredend, welsprekend, bewegelijk.
andersplaats vervangen.
SUBITO, muz.,.
gezwind
SUA SPONTE, lat., vrijwillig, uit zich zelven.
SUB JUDICE LIS EST, de zaak is nog onbeslist.
SUASSA een metaal in Oostindie, hetwelk
men natuurlijk en kunstig heeft. Het eerste SUBJUNCTIEF, verbindend, bijgevoegd, verbonden. Subjunctivus, zie con'
is een aangoud zeer rijke kopererts •; het
t'
tweede een mengsel van koper, staal en SUBLAPSAR, in de leer der voorbeschikking hij,
goud, van vuriger en hooger kleur dan het
diegelooft, dat God, den val van Adam voorzuiveregoud.
ziende, besloten heeft, eenigen voldoende
SUAVE, liefelijk, aangenaam. Suaviteit, (van
genade tot zaligheid te schenken, maar andeden reuk, de muzijk, en van schilderijen)
ren zuiks te weigeren •; daarentegen supralapsar, hij, die gelooft, dat God, zonder
liefelijkheid, bevalligheid, zachtheid •; in de
mystische taal, zachte gemoedsaandoeningen.
aanzien vangoede of kwade daden, van eeuSUBACTIE, .de doorwerking, vermenging.
wigheid besloten heeft, sommigen te verdoeSUBALTERN, ondergeschikt, onderhoorig ; ondermen en anderen zalig te maken.
beambte. Sulbalternofficier, onderbevelheb- SuBLEvANT, verligter, helper, ondersteuner, bijzondei. atnbtshulp. Sublevatie, verligting,
ber. Subalterniteit, de ondergeschiktheid,
onderhoorighcid.
ondersteuning, dienst of ambishulp. S ub
veren, verligten, ambtshulp bewijzen.
SUBALTERNATIE, bij muzIjkstukken die gesteldheid, waarbij een algemeen stuk onder de SUBLIME, fr. verheven, hoog ; sublime gedachten, verdiensten. Het sublime, het groote,
bijzonderen gezet wordt.
SUBARATEN, munten, welke alleen met zilverhevene, voortreffelijke (ingedachten ,
verenplaten overdekt, maar daartusschen
drukking, enz.) Sublimiteit, het verhevene ,
van erts zijn. Wordt ,in plaats van het laatste ,
ae voortreffelijkheid. Sublimeren, scheik.,
ijzer genomen, zoo heeten zij subserraten.
naar boven drijven, de vaste deelen van een
SUB CONDITIONE, lat., onder voorwaarde.
ligchaam (bij voorbeeld, kwikzilver) door
SUBDELEGATIE, deplaatsing of zending van een'
vuur in de hoogte drijven, om die dan in
ander in zijne plaats. Subdelegeren, subdêlóden helm weder op te vangen, en door koude
guer, fr., een' ander in zijne plaats stellen,
te laten stollen. Sublimaat, het geen op zulk
zijn ambt aan een'ander overdragen. Subd6eene wijze naar boven gedreven is, bijzonder
leguó, fr., ondergevolmagtigde.
de mercurius subliinatus. Sublimatie, de
SUBDIVIDEREN, onderafdeelen, onderafdeelingen
naarbovendrijving. Sublimtteit, verhevenmaken. Subdivz'sie, onderafdeeling, indeeheid (in woorden cnz.).
STUWAAADJE,
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SUB LITERA, lat., onder letter (bij voorbeeld N).
onderhuring. Subloceren, onderhuren.

SUBLOCATLE, onderpracht,

ondermaansch,
•aardsch ; figuurl.,
veranderlij,
k onvolkomen.
SUBLUXATIE, verdraaijing, verwringing, verstuiking.
SuBmmsTREREN,ergens mede dienen,aan de hand
geven, behulpzaam zijn,ondersteuning geven.
Susmis, soumis, fr., nederig, onderdanig,
onderworpen. Submissie, onderdanigheid,
onderwerping, nederigheid. Submisse, muz.,
stil, zeer zacht. Submitteren, onderwerpen,
vernederen.
SUBNECTEREN, ergens aanhangen, aanbinden.
SUBNORMAAL, subnormaallt:in, dat gedeelte van
de as eener kromme lijn, hetwelk tusschen
de halve ordinaat en de normaallijn ligt.
SUB NUMERO, lat., onder het Hummer.
SURBORDINATIE, onclergeschiktheid,gehoorzaamheid, bijzonder bij de soldaten ; afhangelijkheid. Surbordineren, onderschikken, in
magt en waardigheid beneden eenen anderen
plaatsen.
SUBORNATIE, heimelijke verleiding, omkooping.
Suborneren, heimelijk aanzetten, omkoopen,
verleiden.
SUB POENA, lat., op straf.
SUB PRAETEXTU lat., onder voorwendsel.
SUBRECOT, nagelag • dat, wat men meer verteert, dan men voorgenomen had
•; cent
onverwachte navordering, narekening.
SUBRECTOR, een onderrector, minder dan conSUBLUNARISCR,

rector.

bekruiping, listige bemagtiging,
doorapgave van valsche omstandigheden.
Sub-en obreptief, zie obreptie.Obreptie, listige
bemagtiging van eene zaak, door verzwijging van zekere noodzakelijk aan te voeren
waarheden of omstandighecien. Subripieren,
heimelijk en onbemerkt wegnemen.
SUBROGATIE, onderschuiving, instelling in eenandersplaats, in tens anders regt • inplaatsstelling. Subrogeren, in eene andere plaats
stellen, onderschrijven.
SUB ROSA, lat., onder de roos (als beeld der
vertrouwelijkheid), dat is, in het vertrouwen, in het geheim.
SUBSCRIBENT, een ondergeteekende, inteekenaar,
die zich, door onderteekening, tot iets verbindt. Subscriberen,sousscrire, fr., onderteekenen, onderschrijven
•; inteekenen. Subscriptie, onderteekening, inteekening.
SUBSEQUENS, het navolgende, dat op iets, dat
voorgaat, betrekking heeft.
SUBSIDIE, subsidium, lat., hulp, bijstand,
ondersteuning • onderstandsgelden ; subsidietractaat, verdrag, waarbij men elkander
hulp en bijstand belooft.
SUBSIGNEREN. soussigner, fr., onderschrijven,
onderteekenen ; inteekenen. Sub signo. lat.,
onder, of met het teeken.
SEBREPTIE,
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subsistance, fr.,onderhoud, bestaan, levensonderhoud •; voortduring. Subsisteren, bestaan, voortduren • zijn onder-

SUBSISTENTIE,

houd, of te levee hebben.
een der hoofdwinden envan alle
de scherpste.
SUBSTANTIALITEIT, de wezenlijkheid, zelfstandigheid. Substantialiter, lat., wezenlijk, zelfstandig, zelfstandiger wijze, volgens het
wezen of den hoofdinhoud. Substantieel,
substantiel, fr., wezenlijk • ook voedzaam,
krachtig. Substantief, substantivunt, lat.„
zelfstandig naamwoord. Substantie, zelfstandigheid, wezenlijkheid, het wezenlijke,
gewigtigste, de kern, hoofdinhoud, het bestanddeel. Substantieux, fr., voedzaam,
krachtig.
SUBSTITUEREN, Ind plaats stellen, onderschuiven • tot erfgenaam in eens anders plaats benoemen. Substitutie,in plaatsstelling • benoemin g tot erfgenaam in deplaats van een' ander. Substituut; een in de plaats gestelde, bijgevoegde.
SUBSTRATUM, lat., het voorliggende, tegenwoordige • het tegenwoordige geval •; in case

SUBSOLANUS,

substrato, in het tegenwoordige of onderha-

vi se geval.
S U BSTYLAAR-LLIN, in

de zonnewijzerkunst die
lijn, waarover de wijzersteng opgerigt wordt.
SUBSUMEREN
•; het
, afleiden, verder besluiten
algemeene op het bijzondere toepassen, of
toonen , dat het bijzondere onder het al emeene begrepen is. Subsumtie, vooronderstelling, verwijzing, terugbrenging van het
bijzondere tot het algemeene.
SUBSUMTIEF,
veronderstellende.

subterfuge, fr., uitvlugt.
subtil, fr., teeder, fijn, dun • fig.,

SUETERFUGIUM,
SUBTIEL,

listig, haarklovend, scherpzinnig, spitvindig.
Subtiliteit fijnheid, zachtheid scherpzinnig-

held, haarkloverij, spitsvindigheid.
aftrekking. Subtrahent , aftrekker. Subtraheren, aftrekken, afnemen (een
kleingetal van een grooter). Subtrahendum,
lat., getal, dat afgetrokken moet worden.
SUB UNA SPECIE, lat., onder eene gedaante.
SUBTRACTIE,

SUB UTRAQUE

Vornta), eene uitdrukking, waar-

merle men het avondmaal onder tweederlei
gedaanten aanduidt.
te hulp komen, helpen, bijspringen, ondersteunen. Subventie, hulp, bijstand.

SUBVENIEREN,
SUBVERSIE,

omverwerping ; ondergang, verval.

Subversier, omverwerpend, omkeerend; alles,

wat eenegeheele omkeering in den staat der
zaken voortbrengt. Subverteren, omverwerpen, omkeeren, overhoop wen en.
ingemaakte vrucht, wortels, enz.,
waarvan men natte en drooge heeft, die bijzonder uit Oostindie tot ores komen.
SUCCEDAAN, wat in eens antlers plaats gesteld
wordt.
SUCCEDEREN, opvolgen,
bijzonder in een ambt of

SUCCADE,

SUFF.

— 414 —

eene waardigheid; gelukkig van de hand gaan.
Successie, opvolging, ambts- of erfopvolging;
successio ab intestato, lat., de natuurlijke of
wettige erfopvolging (waartoe geen uitdrukkelijk testament vereischt wordt) •; successio
feudalis, de leensopvolging. Successief, successive, lat., opvolgend •; allengs, langzamerhand. Successor, lat., successeur fr., opvolger, navolger.
SUCCIE, het zuigen van tegennatuurlijke vochten uit het ligchaam door bloedzuigers, enz.
SUCCINCT, fr., kort, beknopt, met korte
or en
Succinctorium,lat.,bij de roomsche priesters,
eene soort vangordel, welke bij godsdienstige
gelegenheden omgedaan wordt.
SUCCUBEN, boosaardige genial, die, zoo als men
bazelde, eene vrouwelijke gedaante aannamen,
om de mannen te verleiden.
SUCCULENT, sappig, saprijk. Succulentie, sappigheld, saprijkheid.
SuceumBEREN, bezwijken, onderliggen, verliezen.
SUCCURSALE, eene bijkerk,
nevenkerk.
Sums, sap, bijzonder een uit sap bestaand
geneesmiddel. In succunt et sanguinem veranderen, in sap en bloed veranderen, zich iets
teen maken.Succusgastricus, het maagsap.
&co,eene must in Azle, bijzonder in Sumatra,
Malaga, Pegu en Siam, van omtrent 12
stuivers.
SUDARIUM, sudatorium, een zweetbad, tweetmiddel; in het Nieuwe Testament, de zweetdoek.
SUDERS, die kaste der Hindous, Welke de handwerksliedenen boeren bevat.
SUDETTO, bovengemeld, voorzegd.
SUDORIFERUM, lat.,
een zweetmiddel.
SUEGLIATO, MUZ., vrolijk, opgewekt.
SUELDOS, eene katalonische munt van 10 penningen.
SUELTE, fr., suelto, ital., (schilderk.) stout,
koen • ook stank, rank •; svelte taille, eene
rankegestalte.
SUEVEN
,
algemeene naam van eenen duitschen
volksstam.
SUFFENUS, een dichter der Romeinen, die alleen
zijne eigene middelmatige werken schoon,
maar aan alle andere lets te taken vond •
weshalve zijn naam nog client om een berisP er uit te drukken.
SUFFICIENT , toereikend , genoegzaam. Sufficit,
het is genoeg, het is voldoende. Suffisance,
fr., genoegzaamheid , zelfgenoegzaamheid
zelfgevalligheid , ingebeeldheid. Suffisant,
genoegzaam, voldoende, toereikende.
SUFFIMENT, berooking.
S U FFIXUM, lat., een achteraangehangen woord,
of.lettergreep.
SUFFOCATIE, het stikken of doen stikken. Zie ook
pnigmus.
SU FFRAGAAN-BISSCROP, een bisschop,
die aan
eenen aartsbisschop ondergeschikt is •; een
wijbisschop.

SUPE.

suffrage, fr., stem, keus.
de hand geven, verstrekken •
iets kwaads inblazen. Suggestie, ingeving ,
inblazing, verleiding.
SUGILLATIO,. lat., bloedzweer, met bloed vermengd • blaauw teeken, van stooten, slaan •
ook spotternij, Laster, Sugilleren , spoUen,
lasteren , schelden.
SUICIDIUM (suicide fr., autochirie) de zelfmoord.
SUJET, fr., onderdaan •; onderwerp , schrift,
wetenschap, persoon , oorzaak, reden, gesteldheld, aatdeiding , gelegenheid •; muz., het
thema , de hoofdvoorstelling.
SUI JURIS, lat., uit zich zelven, uit zijn el en
re t, niemand onderworpen.
SUITE, fr., het gevolg, de gezamenlijke begeleiders • de volgreeks • werking, voortzetting,
bij voorbeeld, van een boek •; zamenhang van
woorden ofgedachten •; de suite, achtervolgens, vervolgens, terstond, en suite, vervolgens, daarna. Suiten, muz., verscheidene
achter elkander volgende stukken. Suivante,
fr., op het tooneel, katnenier, kamerjuffer.
SULFER 9 zwavel. Sulfurè, fr. , - gesulfureerd,
gezwaveld. Sulfureux, fr., zwavelig, zwavel
bevattende.
SULFICAR, noemen de Turken, den voor heilig
gehouden sabel van Ali, waarmede hi' de
vijanden, als maaijers het koorn, nedermaaide
en zelfs be y en deed splijten.
SULINE, een wit blanketsel der turksche vrou-

SUFFRAGIUM,

SUGGEREREN, aan

wen.
turksche oorlogschepen van den 2de.
,g
rangewoonlijk
66 stukken voerende.
SULTANE-WALIDE, sultane-moeder, de moeder
van den regerenden keizer of sultan.
SUMMA, lat., de som, het beloop, bedrag, geheel.
Summair, summier, kort, beknopt. Summeren, sommer, fr., de som opmaken, tellers,
zamenrekenen. Summa summarunt, alles te
zamen, alles bij elkander.
SUMMUTEREN, ruilen, wisselen, verwisselen.
SumTuEux, fr., kostbaar, kostelijk , prachtig.
Sumtuositeit, kostbaarheid, pracht. Sumtus,
lat., kosten.
SUO CONTO, ital., (kooph.) op zijne, of eigene
rekening.
SUOVETAURILIA , oudromeinsch feest van Mars,
waarbij drie dieren, namelijk sus, een varken,
ovis, een schaap, en taurus, een stier, random
hetgansche in slagorde geplaatste leer tot
ontzondiging gevoerd, en dan ter eere van
Marsgeofferd werden.
SUPERAEUNDAINTIE, surabondance, fr., overvloed.
Superabundenter, ten overvloede.
SUPERASCENDEREN, overklimmen, overstijgen.
SUPERATIE , overtreffing , voorrang • sterrek.,
het meerdere, dat eene dwaalster zich sneller
beweegt dan eene andere.
SUPERBE, fr., trotsch, hoogtnoedig, hoovaardig;
fier, verheven, majestueus •; prachtig, kostSULTANA,

baar, aanzienlijk.
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de ladings- of warenopzigter op
koopvaardijschepen, die aan den eigenaar
rekening doet van den verkoop.
SUPEREROGEREN, ten overvloede doen, meer doen
dart men verpligt is, zoo als, b. v., de overtollige goede werken bij de Roomschkatholiken (opera supererogationis).
SUPERFICIE, fr., superficies, lat., de oppervlakte.
Superficieel, oppervlakkig, ligt, niet grondig.
SUPERFIJN, zeer fijn, buitengewoon fijn.
SUPERFLUA, lat., overtollige din en • supertlua
non nocent, beter to veel, clan to weinig.
Supertluum, lat., het overtollige.
SUPERFOETATIE overbevrucliting, overbezwangering •; nawas.
SUPERIEUR, supêrieurement, fr., voornaam,
voortreffelijk, uitstekend, zeer groot, overtreffend, nreerder, in den hoogsten graad.
Superior, lat., superieur, fr., de opperste,
voorstander, eerste. Superiores, de oppersten, eersten, meerderen. Superioriteit, de
meerderheid, overmagt, meerdere voortreffelijkheid, voorrang, het overwigt.
SUPERINTENDENT, opperopziener, (over kerken
en scholen), die over de andere opzieriers het
opzigt heeft. Zie verder surintendance.
SUPERLATIEF, superlativus, lat., (spraakk.) de
hoogste trap of graad, in vergelijkingen, de
overtreffende trap. In superlativo, (namelijk
gradu), in den hoogsten graad.
SUPERNA.TURALISMUS, de bovennatuurleer, het
geloof aan veropenbaringen. Supêrnaturalist, iemand, die aan openbaringen gelooft.
Supernaturel, fr.,bovennatuurlijk.
SUPERNUMERAIR, surnumerair, fr., iemand die
boven het bepaalde of gewone getal van
beambten aangesteld wordt.
SUPERORTHODOX, zie hyperorthodox.
SUPERPOSITIE, de op elkander plaatsing of passing, bijzonder in de meetkunde.
SUPERRATIONALISMUS, het stelsel tegen het re
geloof overstaande, en op wonderer gegrond
zijnde.
SUPERREVISIE, het nogmaals naauwkeurig nazien
van een reedsgedaan onderzoek.
SUPERSEDATIEF, uitstelbaar. Supersederen, fr.
surseoir, uitstellen, verschuiven.
SUPERSTITIE, ebijgeloof. Superstitieux, fr., bijgeloovig.
SUPPEDITEREN, overhandigen, ter hand stellen,
geven •; ondersteeken •; leenen.
SUPINUM, in de latijnsche spraakkunst, orderafdeeling der onbepaalde wijze (infinitivus)
van het werkwoord.
SUPPLANTEREN, den voet ligten, onderkruipen.
SUPPLEANT, fr., plaatsvervanger ; persoon, dic
bij afwezigheid van een' anderen, deszelfs
plaats vervangt, deszelfs ambtsbezigheden
waarneemt, bij v000rbeeld, suppleantvredere ter, Supplement, fr., vervulling, an lling, aanvulsel, (bijzonder tot twee regthoeken, in de meetkunde), toevoegsel, toe-

SUPERCARGO,

SURP.

laag, bijvoegsel. Suppleren, volkomen maken, het ontbrekendeer bij voegen.
SUPPLIANT, supplicant,
• verzoeeen aanzoeker,
ker, requestrant. Supplicatie, nederig verzoek, smeeking. Supplicatien, in de Roomsche kerk, zekere buitengewone openbare
gebeden. Suppliceren, fr. supplier, biiden,
verzoeken, Supplick sec
fr., een
smeekschri ft.
SUPPONEREN, vooronderstellen, vermoeden, gIssen, als mogelijk, als waar aannemen; onderschuiven, ondersteken. Suppositie, eene voor
onderstelling, gissing, aanneming; ondersteking onderschuiving.
SUPPORT, fr., steun, houding, ondersteuning,
hulp, bijstand, bescherming. Supportabel,
supportable, fr., dragelijk, draagbaar.
SUPPORTO, de interest, dien een koopman aan
een an er op wissel voor de maand en bij
grootere sommen zelfs per dag berekent,
waarbij gewoonlijk een jaarlijksche interest
van 6 ten 100 aangenomen wordt.
SUPPOSITIE, zie supponeren.
SUPPRESSIE, onderdrukking ; verheling, verberging • afschaffing, vermetiging. Supprimeren onderdrukken • verhelen, verbergen ;•
afschaffen, vernietigen.
SUPPURATIE, ettering. Suppurant, etterend.
Suppuratief, ettermakend. Suppureren, etter geven, zweren.
SUPPUTEREN, overrekenen,uitrekenen, berekenen, een overslag maken, rarnen.
SUPRA, lat., boven • nt supra, als boven.
SUPREMAAT, suprematus, lat., de opperheerschappij, oppermagt (van den paus), dat is
deszelfs voorrang en oppertoezigt over de
katholijke bisschoppen en kerken ; ook de
opperste mat des konings van En eland in
kerkelijke zaken •; opperhoofd der kerk. (eng.
supremacy.)
SURABONDANCE, fr., zie superabundantie.
&Rem in het kaartspel, wanneer eenegetroefde kaart overtroefd wordt. Surcoupè,
fr., overgetroefd. Surcouperen, overtroeven,
iemand, door eene hoogere troef, den trek
afnernen.
SURDITEIT, doofheid.
SunEN, naam der afdeelingen, of hoofdstukken,
in den koran.
SURINTENDANCE, fr., superintendentie, bet oppertoezigt. Surintendent, oppertoeziener.
Zie superintendent.
SURMONTABEL, surmontable, fr., overkomelijk,
overklimbaar, beklimbaar.
SURNUMERAIR, zie supernunterair.
SuRoN, eene uit Zuid-Amerika komende, in
eene ruwe ossenhuidgepakte baal.
SURPLOMB, niet loodregt, op zijde has end
overhangend.
SURPLUS, fr, het overschot, meerdere, wat er
overig is.
SURPOIDS, fr., overwigt, uitslag.
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fr., verrassend, wonderlijk, zeldzaam, buitengewoon, bewonderenswaardig,
verbazend. Surpreneren, verrassen, overrompelen, verbazen. Surprise, fr., overval,
verrassing, overrompeling •; -bedrog, list ;
bevreemding, verbazing, bedremmeling.
SURRA, een stempel met den naarntrek des
turkschen keizers, Welke onder de uitgevaardigde stukken gedrukt werd.
SURROGAAT, hetgeen in de plaats van lets antlers
gesteld Word t, bij voorbeeld, surrogaatkoffij,
kunstkoffij. Surrogeren, iemand in de plaats
een' anderen stellen.
van
SURSEANCE, opschorting, regterlijk toegestaan
uitstel of opschorting.
SURTOUT, fr., eigenlijk, over alles heen •; een
overrok, overkleed, een tafelstel van goud
of zilver, hetwelk men midden op eene tafel
zet, en waarop de peperbossen, zoutvaten,
enz., geplaatst zijn • ook eene kar, in de gedaante van eene korf, tot vervoer van levensmiddelen, gereedschap, enz.
SUTUR, naafi voeg, als : de naadvormige zamenvoeging van de beenderen der hersenpan, en dezamenvoeging van de lippen eener
world, door middel van draad en garen.
SURVEILLANCE, fr., waakzaamheid, streng opzigt. Surreilleren, waken, het opzigt hebben
of houden.
SURVENANCE, fr:, eene overwachte tnsschenkomst van personen of zaken. Survenant,
fr., onverwacht, onvermoed •; een vreemde,
onverwachte gast.
SURVIVANCE, fr., de overlevering •; verwachting
van, of hoop op iets, (bij voorbeeld een ambt),
wanneer men dezen, of genen overleeft. Survivancier, fr., een die de hoop of toezegging op een ambt heeft •; een- expectant.
us
SUSCEPTIBEL, susceptible , fr. ontvangbaar. Sceptibiliteit, ontvangbaarheid. Susceptie, aanDeming, bijzonder van eene geestelijke orde.
opnemen, aannemen.
Suscipieren,
SUSCITATIE, opwekking •; opruijing, opstoking,
aanzetting, Susciteren, aanzetten, opeischen,
opruijen, opstoken ; verwekken, stichten.
SUS MINERVAM (docet), het zwijn wil Minerva,
dat is, het kind wil zijncri varier leeren.
SUSPECT, fr., suspectus,lat., verdacht. Suspecteren, verdenken, vermoeden, mistrouwen.
SUSPENDEREN, ophangen, has en opschorten,
schorsen, uitstellen, verschuiven •; ab officisuspenderen, in het ambt schorsen, buiten
dienst stellen. Suspensie, uitstel, vertraging,
opsclorting, schorsing, buiten dienst stelling • in de redekunst, het korte ophouden in
de retie. In suspenso, lat., en sus ens fr.,in
twijfel, besluiteloos, onuitgemaakt. Sus ensoire, fr., suspensorium, lat., (heelk.) draagbrand, breukband, schortband.
SusPica, argwaan, vermoeden, wan- of mistrouwen. Suspicieux, fr., argwanend, vermoede d. Suspicieren, zie suspecteren.
SURPRENANT,

SYLL.

soutenir, fr., staande houden, van
gevoelen zijn, denken, meenen.
SUSTENTATIE, bezorging, behouding, onderhoud
ondersteuning. Sustenteren, ondersteunen,
voeden,
opkweeken.
SUUM CUIQUE, lat., aan leder het zijne, of wat
hem toekomt. Suits cuique mos, lat., een
ieder heeft zijne manier van doen.
SUZIERS, eene moniksorde, under de Mohammedanen, wier leden de gelofte van de barinhartigheid ,
ook jegens de dieren, gedaan hebben.
SWEDENBORGIANEN, noemt mensomtijds in het
algemeen alle zoogenaamde geestenzieners,
maar bijzonder de aanhangers van Emanuel
Swedenborg, een' in 1689 geboren' Zweed,
wiens leer ook door eene bijzondere sekte,
nog in Engeland en Amerika be staande, gevolgd wordt.
SWICENT, eene soort van rooktabak.
SYBARIETEN, inwoners van Sybaris (eene voormalige stad in Calabrien), die een verwijfd
!even leidden • wellustelingen zwelgers.
Sybaritisch, weelderig, verwijfd, zwelgend.
SYBARIS, een mythologisch monster, dat zich
in een hot van den Parnassus ophield en
menschen en vee roofde.
SYCOMORE, Wilde vijgenboom. Sycophant, een
aangever, aanbrenger , verklikker van het
wegdragen of den uitvoer van vi' en in het
atheenschegebied ; van daar iedere aangever , aanbrenger , verklikker , oorblazer
kwaadspreker, lasteraar, verrader.
SYDEROXYLON, contradictio inadjecto, een ding,
dat zich zelf tegenspreekt, bij voorbeeld, een
houden ijzer, vierkante cirkel.
SYENITH, egyptisch graniet, waarvan de obeliskengebouwd zijn.
SYFFERT of SYFERT eene oude oostvriessche
munt vangering zilver, welke l i,staber geldt.
SYLLABE, eene lettergreep. Syllaberen, syllaben
uitspreken, of letters zamenzetten, spellen.
Syllabisch, lettergrepig • syllabisch gezang
(in kerkgezangen en recitativen), wanneer
tot iedere soot eene lettergreep gesproken,
ofgezongen wordt.
SYLLEPSIS, redek., figuur, waarbij velerlei zaken
door een enkel dubbelzinnig woord, dat verscheidene denkbeelden verbindt,
uit gedrukt
worden • in het algemeen, wanneer men bij
eene nitdrukking meer op den zin, of op het
geen men zeggen wil, dan op de regelen der
taal, achtgeeft.
SYLLOGISEREN, besluiten, een besluit, eenegevolgtrekking, of sluitrede maken. Syllogisntus,
eene sluitrede, gevolgtrekking. Syllogistica,
de leer der sluitredenen. Syllogistisch, wat
tot de sluitredenen behoort.
SYLPHE, een (verdichte) luchtgeest. Sylphen en
sylphiden, versierde luchtgeesten, van het
mannelijke en vrouwelijke geslacht, die den
mensch, in de vervulling zijner wenschen,
SUSTENEREN,

zouden behulpzaam zijn.
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van volksfeest en schouwplaats
de Romeinen, waarbij men eene plaats met
bide
boomers bezette en allerlei (tamme) dieren er
in deed, die door het yolk ongewapend gevan en en overweldigd moesten worden.
SYMBOLE, fr., symbolum, lat., het teeken, of
kenteeken, waardoor men de eene zaak van
de andere onderscheidt • ook zinnebeeld, zinspreuk •; geloofsbelijdenis. Symbolisch, zinnebeeldig , de kerkelijke geloofsbelijdenis
betreffende • symbolische boeken of schriften,
belijdenisschriften of (onderscheidene) geloofsbelijdenissen van christelijke kerken.
Symbolica, de wetenschap, welke zich tot
het onderzoek en de verklaring der kerkelijke
geloofsbelijdenis bepaalt. Symboliseren, verzinnelijken, zinnebeeldig voorstellen. Symbolum apostolicum, de (zoogenoemde) geloofsbelijdenis der Apostelen.
SYMMETRIE, de overeenstemming, gelijkheid, of
overeenkomst in maat; gepaste verhouding
of zamenstelling der deelen met het geheel.
SYMMICTA, een mengsel, de menigvuldigheid.
bij de Benedictijnen een monnik
SYMPAECTES,,
die de jongeren en novicen moet toespreken, wanneer hun de vervulling der strenge
ordesregelen te zwaar wordt.
SYMPATHETISCH medegevoelend , deelnemend.
Sympathie, het medegevoel • ook gewaande
geheime kracht, ingebeeldt werking van het
eene ligchaam op het andere; in het algemeen,
datgene, hetwelk op eene verborgene wijze
op afwezende voorwerpen werkt: sympathetische poeder, zie poeder. Sympathiseren,
mede ofgelijk gevoelen, dezelfde gevoelens
of gedachten hebben als een ander.
SYMPHOMA, bij de grieken de consonanten, waarvan zij er slechts 6 telden, namelijk 1) diatessaron of de zuivere octaaf • 2) diapente,
de zuiverequint •; 3) diapason, de octaaf •;
diapason cum diatessaron, de zuivere nodetime • 5) diapason cum diapente, de zuivere
duodecime, en 6) disdiapason, de dubbele
octaaf. Alle tersen en sekten werden door de
Grieken tot de dissonantengebragt.
SYMPHONIE, symphonia , sinfonia, ital., eene
zamenstemming, zamenklinking, een veelstemmig muzijkstuk. Symphonist, een vervaardiger van symphonien.
SYMPTOME, een toeval, hetwelk gemeenlijk op
eene ziekte volt en daarmede verbonden is;
een teeken, bijzonder ziekteteeken •; ook de
aanwijzing, voorbode , bij voorbeeld, van
eene staatsverandering. Symptomatisch, tot
de kenteekenen
en toevallen eener ziekte
,
behoorende. Sy»tptonzatologie, de leer van
de ziekteteekens, of ziektetoevallen.
SYMPTOSIS, de verslapping der vaten, na eene
lediging • vermoeijenis, enz.
SYN, Synia, godin der regtvaardigheid, de 11d°
uit het scandinavischegodengeslacht Ann.
Zie dit woord.
KUNSTIVII.

SYNE.

zamentrekking , verkorting, der
woorden, door weglating van eenige letters,
of lettergrepen.
SYNAGOGE, verzameling • bijzonder de jodenschool, jodentempel.
SYNALEPSIS, zamentrekking van twee lettergrepen
in eerie, bijzonder aan het einde van de eene,
en het begin van de andere •; uitlating van eerie
letter in het schrijven of spreken. Zie elisie.
SYNALLAGMA, een onderling verdrag.
SYNALOEPHE insmeiting • wanneer de laatste
klinker van een woord in den eersten klinker
van het volgende woord smelt, bij voorbeeld:
afschuwelyke ondeugd, hetwelk als afschuweltjkondeugd gelezen wordt.
SYNANCHE, keelziekte, keelontsteking.
SYNARTHROSIS
gewricht •; ook gewrichtsverbinding.
SYNAXARION, bij de Grieken een boek, hetwelk
de legenden hunner heiligen bevat.
SYNCHONDROSIS, de kraakbeenvereeniging.
SYNCHRONISMUS, degelijktijdigheid, tijdsgelegenheid •; verbinding van gelijktijdige ,
schoon in verschillende landen voorgevallen
gebeurtenissen. Synchronistisch, gelijktijdig.
SYNCOPE; de weglating van eene of meer letters,
in het midden van een woord • ook eene
plotselijke verzwakking , magteloosheid •
wijders, de deeling van eene muzijknoot.
Syncoperen, eene of meer letters in een woord
weglaten • eene muzijknoot twee noten la ten
g
olden •; het laatste gedeelte van de eene met
het begin der volgende noot verbinden.
SYNCRETISMUS, geloofsvereeniging, vereenigingszucht • leer, dat zekere laden en karakters
der menschengoed en kwaad tevens zijn.
Syncretist, een geloofsmenger, vereeniger
van onderscheidenegeloofsstelsels, hij, die
godsdienstige partijen van tegengestelde
leerstelsels wil vereenigen • die aan de tegena
' ncretistisch, verp rtij te veel voet geeft. Sy
mengend, vereenigend, geloofvereenigend.
SYNCRISIS, vergelijkende zamenst. van elkander
tegensprekende personen, din en of deskbeelden. Syncritisch, vergelijkenderwijze.
SYNCKITICA, verbindende, vereenigendegeneesmiddelen ; ook slap makende of week makende
middelen.
SYNDERESE, gewetensangst.
SYNDESMOLOGIE, leer van de ligamenten, of
banden in het menschelijk ligchaam. Syndesmologisch, deze leer betreffende.
SYNDICAAT, het ambt of de waardigheid van
eenen syndicus, of bestuurder, beraadslager,
woordvoerder, beheerder.
SYNDICATOREN, in Genua onder de vorige staatsgesteldheid zekere beambten, die den Doge
en andere hooge ambtenaren gadesloegen.
SYNECDOCHE, figuur in de redekunst, waarbij
men hetgeheel door een deel uitdrukt en
omgekeerd, bij voorbeeld : zielen voor menschen, de jeugd voor jonge lieden.
SYNAERESIS
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zamentrekking der lettergrepen
in een woord.
SYNEDRIUM, lat., verzameling van zittende(overheids) personen •; de hooge raad in het
oude Jeruzalem, welke uit tweeenzeventig
bijzittersbestond. Synedriumecclesiasticum,
de kerkeraad.
SYNERGISMUS, de leer, dat, bij (le bekeering van
den mensch, zijn eigen vrije wit en zijne natuurlijke
lskrachten
zie
moeten medewerken.
Synergist, iernand, die deze leer voorstaat.
SYNESIS, die woordvoeging, waarbij men niet
op de woorden, maar op het verstand te letten heeft.
SYNGNOME, bij de redenaars, wanneer men zijne
schuld bekent en tot de diseretie der tegenpartij zijne toevlugt neemt. Bij de redekundi en de zucht, om alles van den goeden
kant aan te zien en ten beste uit te le en.
SYNGRAMMA, een afzonderlijk deel van een, uit
verscheidene deelen bestaand,-grooter werk.
SYNGRAPHA, door getuigen bevestigde handschrift, of onderteekening.
SYNKATEGOREMA, een stop- of la woord om een
zin of een vers vol te maken • een woord,
dat zonder bijvoegsel geene beteekemis heeft.
Synkalegorematisch, medebeduidend, medebeteekenend.
SYNKATEGORISCH, beperkt, voorwaardelijk, met
beperking of naauwkeurige be alin e . Zie

SYNECPHANES1S,

kategorisch,
SYNOCHUS, eene

aanhoudende, verscheidene weken onafgebroken voortdurende koorts.
SYNODAAL, wat eene synode betreft. Synode,
vereeniging, verzameling, vergadering, zamenkomst vangeestelijken; algemeene kerkelijke vergadering. Synodisch, wordt van
de maansbeweging, van de eene nieuwe
maan tot de andere, gezegd • synodische
lnaand, de tijd van de eene nieuwe maan
tot de andere.
SYNONIEM, zinverwant, verwantschapt, gelijk
van beteekenis. Synonimen, zinverwante
eteekenis, of
woorden,
woorden van gelijke
b
zulke woorden, welker beteekenis, volgens
derzelver hoofdbegrip, aan elkander gelijk,
loch door eenige nevenbegrippen onderscheiden zijn, welkealleen door eene naauwkeurige
ontleding kunnen aangewezen worden. Synonimie, zinverwantschap. Synonimiek, synonimica, de leer der zinverwantschap, verzameling en verklaring van zinverwante
woorden.
SYNOPSIS, overzigt, kort uittreksel, begrip, ontwerp. Synoptisch, ontwerpmatig, kort, beknopt, om alles terstond over te zien.
SYNTAGMA, zamenvoeging, verzamelwerk van
allerhande zaken onder elkander • zamenflansing van allerlei din en in een boek.

SZEL.

woordvoeging (in de spraakkunst).
de wetenschap van het behouden
dergezondheid.
SYNTHESIS, de zamenstelling, verbinding der
denkbeelden • ook zamenvoeging van gescheidone deelen. Synthetisch, zamenstellend,
verbindend; van de oorzaken op de gevolgen
en werkingen afdalend • het tegendeel van
analytisch; synthetisch bewljs, wanneer iii
eene voordragt alle verklarende en bewijzende
voorstellen datgene voorafgaan,wat verklaard
of bewezen moot worden.
SYPHYLIDOKLINIEK, geneeswijze der venusziekte.
Syphilis, de venusziekte. Syphilitisch, met
de venusziekte bestnet, venerisch. Antivenerische, antisyphilitische middelen, middelen
teen
de venusziekte.
g
SYRIGIEN, noemt men dieplaatsingen van twee
laneten, waarin zijet
m de aarde in eene
P
genoegzame regte lijn staan.
SYRINX, eene dochter der rivier Lathon, op
welke Pan verliefde, maar die, om deszelfs
e n,
liefkozingen te ontwijk
naar
rivier
Lathon vlugtte en door de nimfen in rid
veranderd werd, waaruit naderhand Pan zijn
e
veldpijpen sneed en naar haar benoemde.
SYRISCHE GODIN, de Venus Urania, were to Hierapolis in Syrie eenen kostbaren tempel had.
,
SYROOP, elk geneesmiddel
dat met suiker of
honig gemengd tot eene dikte, als de gewone
sijroop gebragt wordt.
SYSSEL, de benaming der provincien of districten in Usland, waarvan elk uit 15 of 16

SYNTAX'S,

SYNTERXTICA,

kerspelen bestaat, en waarover een syssel-

man het oppertoezigt heeft.
zamentrekkend(bij voorbeeld, van
het hart en de slagaderen).
SYSTEMA, de behoorlijke zamenhang van gelijksoortige din en • de verbinding van vele onder elkander zamenhangende deelen, welke
een geheel uitmaken ; een leerstelsel. In de
muzijk heeten aldus de vijflijnen, waarop de
noten staan. Systematisch, stelselmatig, wetenschappelijk, bondig, vol ens grondstel-

SYSTA.LTISCH,

linen. Systematiseren, wetenschappelijk

rangschikken of zarnenstellen, in wetenschappelijk verband brengen.
SYSTOLE, de zamentrekking van het hart, hart-,
spanning; in de spraakkunst, de lettergreepsverkorting, of verkorte uitspraak van • eene
la nge lettergreep.
SYSTYLIEN, zuilgangen. Systyleux, fr„ veelzuilig. Systylon, gr.. eengebouw, welks zuilen
digt bij elkander staan.
SzAPu, eene korenmaat in Hongarije, welke
twee Presburger metzen bevat.
SZELONG, dat is, schelling, eene poolsche munt,
waarvan er 90 eenenpoolschen gulden of 6
stuivers doers,

T.

T., beteekent, als romeinsch
getalmerk, 160.
tenor, of tutti.

T., op muzijkstukken, of
T. A., testantibus actis, zoo als de acten getuigen, volgens den staat der acten.
TAB., tabula, lijst, Label.
TEST., testamentunt, of testis, laatste wil, of
getuige.
titulas, of titulo.
Tom., tontus, het deel van een bock.
geheel de uwe.
T. T., lotus tuus,
TABAGIE, fr., tabakskamer, vertrek, of koffijhuis waarin tabak gerookt wordt •; rookgezelschap. Tabatiere , fr., eene tabaksdoos,
snuifdoos.
bamboessuiker of
e
TABAxia, ecn natuurlijk
riethonig, zijnde een wit sap, dat in Oostindie van zeif uit het 'one bamboesriet vloeit,
edroo gd, tot inmaken en
en in de ton g
geneesmiddelen gebruilit wordt.
TABEL, tabelle, overzigtstafel, eene lijst, waarop
personen en zaken opgeteekend worden.
Chronologische tabellen, tijdrekenkundige
tafelen, lijsten, waarop de gebeurtenissen,
volgens de tijdorde, aangevoerd worden.
Genealogische tabbellen, geslachtslijsten.
TABERNACLE, fr., tabernaculunt, lat., tabernakel. Ook worth die plaats tabernakel genoemd,
waarin bij de Roomschgezinden, het ciborium,
of de monstrantie, bewaard wordt •; wijders
eeneplaats, om heilige of gewijde zaken te
bergen • ook eene kleine yerhevenheid op
eene galei, .alwaar de commandant zijne
plaats heeft.
TABLE, fr., tafel. Table d'hôte, fr., tabula hospitis, lat., algemeene, opene tafel, waarvan
Table ronde
elk gebruik kan maken.
, fr.,
ronde tare], eene oudengelsche ridderorde,
die door koning Arthur werd ingesteld : de
ladders van de ronde tafei,twaalf ridders, die
volgens eene oude roman, den koning overal
vergezelden, altijd aan eerie ronde tafel aten,
en zich daaraan, bijzonder na een geeindigd
tornooispel, zeer to goed deden. Iemand, die

g aarne lang a an tafel zit worth daarom een
ridder van de ronde to el,
genoemd.
TABLEAU, fr.,

beeld, schilderij, lijst, ontwerp,
tafereel, rolle, register •; voorstelling in den
vorm eerier tabelle.
TABLETTEN, schrijftafeltje; verscheidene blaadjes
ivoor ofparkement.
TABOURET, een zetel of stoel zonder leuning.
TABULATUUR, tablatuur, voorheen de algemcene
benaming der muzijkteekens. Na de uitvinding der noten ,
bedienden zich velen van
letters en lettergrepen,
waarmede de toonen
nog heden benoemd worden. Deze schrijfwijze noemde men de duitsche, het schrijven
met noten de italiaansche tabulatuur.
TABULET, hetzelfde als tablettes, marsje van een
marskramer.
TABUNE, in Rusland depaardenmarkten, waarheen de Tartaren hunnepaarden bij duiden brengen.
TACE, lat., zwijg, of zwijg stil. Tacet muz.,
eenepauze, of het stilzwijgen , terwij1 de
andere stemmen zingen. Tacite, stilzwijgend,
heimelijk. Tacitus consensus, stilzwijgende
toestemming.
TACHYGRAPRE, techeographè, een snelschrijver.
Tachygraphie , de snelschrijfkunst , snelschrijving.
TACRYPYRIUM, lat., een vuurgereedschap, om
spoedig vuur te maken.
TACITA, de muse van het stilzwijgen, door
Numa Pompilius bij de 9 ouderen gevoegd,
en van Welke en van Egeria hi' voor at'
wetten voor zijn y olk te bekomen.
TACITURNE, fr., stil, zwijgend, geheim, achterhoudend. Taciturniteit, de geheimhouding.
TACT, takt, lat. tactus, eigenlijk het betasten,
bevoelen • bet gevoel ; in de toonkunst, de
tijdmaat, toonmaat, regelmatige verdeeling
van den tijd der toonen onder elkander •; het
aangeven van de maat.
TAEL, japansche en chinesche zilvermunt, omstreeks eengulden waard.
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tail, taes, een gewigt in Sina en Oostindie, tot hetwegen van goud, zilver en andere
kostbare waren.
TAENARA, bij de oude Heidenen, de hel, de verdoemden. Taenarus, de i n an der hel.
TAEPOKONISCH, van boven naar beneden ; nederwaartsgeschreven, gelijk de Chinezen.
TAFELSTEEN, eene dunne diamant, in de gedaante
van eene kleine tafel, daar hi' boven en onder
vlakgeslepen is.
TAFFIA, taffie, dit is de naam, dien de bewoners
der Antillische eilanden aan den brandewijn
van het suikerrietgeven, en wel aan dien,
welken men van het schuim en degrove siroop van de suiker stookt. De Franschen noemen dezen brandewijn guldive en de Engelschen rum.
TAFFIR, verklaringen en uitleggingen van den
Koran.
TAFTSTEEN, zekere afwisselend, lichtgrijze en
donkey roes gestreepte steen.
TAGLIA, ital., het roer van een schip.
TAILLANDERIE, de kunst, om allerlei snijdende
werktuigen te makes. In Frankrijk de meeste
waren, die uit ijzer vervaardigd worden.
TAME, fr., tailje, de ligchaamsgestalte,gedaante, grootte ook het afnemen en rondgeven (in het kaartspel.) Taille douce, eene
gegraveerde plaat. Tailleren, snijden, aftrekken; men en of schudden (van speelkaarten).
Tailleur, fr., een snijder, kleedermaker
kaartafnemer of bankhouder (in kaartspelen,
bij voorbeeld, in het pharospel).
TAME DE BOIS, eene houtsnede. Taille de
violon, de tenorviool.
TAxs,
zie taxa.
TAKT, zie tact.
TAKTIEK, de krijgs- of legerkunde, leer van de
bewegingen eens leers.
TALAAR, een lang staatsiekleed, priesters- of
koningsmantel, lang sleepkleed, tot op de hielen neerhangende.
TALAPOINEN, geestelijke ordeslieden of bedelmonniken in lndiö, bijzonder in Siam, Laos,
Ava en Pegu.
TALARIEN, de schoenen metgouden vleugels,
waarmede Mercurius afgebeeld wordt.
TALARO, eene Florentijnsche zilveren munt,
omtrent gulden 13 stuivers waard.
TALASIO, talassius, oorspronkelijk een beroemd
romeinsch krijgsman, die zeer gelukkig in
het huwelijk was,
na zijne
n
dood tot een'
huwelijksgod verheven en bij het trouwen
aangeroepen werd, om een' even zoo gelukkigen echt te geven.
TA LEST, jodensluijer, joodsche tempelsluijer,
mantel, dien de Joden, bij hun morgenbed in de synag
oge, over het hoofd
werpen.
TALEMUSE, jezuitenmuts, een botergebak, hetWelk degedaante van eene jezuitenmuts met
Brie hoeken heeft.
TAEL,

TANG.

lat., de vergelding. 'us talionis, het
regt der wedervergelding.
TALISMAN, Arab., een tooverbeeld, toovermiddel,
tooverring , amulet
een in metaal of steen
gesneden beeld, dat, om den hals gehangen,
of bij zich gedragen, zeer buitengewone uitwerkselen zou te wee g brengen. Men heeft
dergelijke talismannen van gond, zilver, lood
metaal, met ailerlei beelden en
engemeng
teekenen, sterren, hebreeuwsche letteren,
driehoeken enz., bezet.
TAL1TERQUALITER., eenigermate, eenigzins, zoo
wat, middelmatig.
TALK, talksteen, eerie kleiachtige steensoort,
zonder eene bepaalde gedaante en gelijkende
naar eene verzameling van korte, glanzige,
zachte en zeepachtige biaadjes of schubbetjes
van eene witte, gele, groene en zwarte kleur;
mengebruikt dezen talksteen ook, om het
wrijven der raderen, katrollen enz, voor te
komen, of te verminderen.
eene venetiaansche zilveren
TALLARO, TALLERO
,
munt,
ter waarde van 10 lire carrenti.
TALLEVAUNES, potten nit eenen steen, gres genoemd, waarin men, op sommige plaatsen
in Frankrijk, de boter verzendt, om ze goed
te houden.
TALON, fr., hiel, vers,
hak aan eenen schoen.
bij
Ook een werktuig , gipswerken
uit het
grofste, gebruikt wordende. Desgelijks 't
men en der kaarten. Eindelijk de stok of
stokkaarten.
Taus, fr., deglooijing, belling of schuinte
van eenen wal; de afhellende schuine kant
aan iets, en talus, hellende, schuins.
TAMBAIK, een mengsel van goud en koper, dat
op Sumatra in gebruik is, en waarvan het
woord tombak, spinsbek, afkomstig schijnt.
TAMBOUR, fr., een trommel • tamboer, een trommelslager •; ook eene met schietgaten voorziene soort van ligte verschansingen van
muurwerk. Tambourin, tam boerijn, eene
handtromrnel met belles,
die slechts met de
eene handgeslagen wordt •; ook een borduurof naairaam.
TAM mu, lat., zoo lang ; schertsenderwijze zegt
men : een tamdiu, een mensch naauwelijks
TALIO,

zoogroot,

eeneprop, bijzonder voor moniing
van een kanon, en bij heelkundige operatien
ter stopping van het bloeden. Tamponade,
bloedstopping door proppen.
TANGENS, of tangento, (meetk. en driehoeksmetin eene
eene raaklijn, eene re to lijn, welke
eene kromme lijn zoodanig aanraakt, dat er
tusschen deze en de re to lijn eene andere
re to lijn meer kan getrokken worden. Tangenten, muz., kleineloodregt staande houten
staafjes welke, door middel van de claves,
of toetsen van eene fortepiano, of een klavier,
in beweging gebragt worden, en de snaren
aanraken • ook dragen de hamertjes in speel-

TAMPON,

TARI.
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TARN..

waren met bijgevoegde prijzen, aanslag,
werken, welke door de stiften van de rot of
prijsbepaling (voor tollen en andere belastinde ton opgeligt worden, dezen naam.
gen) ; ook de bepaling van reis- en teerkosTArmouL, eene soort van kopererts, hetwelk in
ten, en van andere uitgaven.
ronde koeken, van omtrent 10 pond, uit
Sale, op de barbarijsche kust, naar Frank- TARIERE, in oude tijden eene soort van muurbreker, zijnde een toestel, then men op rolrijk gebragt worth.
len teen
de muren dreef.
g
TANSAS, eene tartaarsche zilveren munt, omtrent 12 quivers waard, die de voormalige TARINO, eene munt in Sicilie en Napels van on elike waarde-, en 12, 16 of '18 stuivers doende.
Chaos met hunnen naam lieten slaan.
TARIRI, een boom, welken de Indianen, die uit
TANTALUS, fabelk., de naam van eenen ter helgeParagevlugt zijn, in Guayana overgebragt
doemden, die onder eenen boom, vol van de
bebben • deszelfs bladeren dienen, om het
schoonste vruchten in het water staande, niet
katoenpurper en violet te verwen.
eten of drinken kon •; figuurlijk, een rijke
gierigaard, die bij een root vermogen ge- TARJA, eene kleine rekenmunt in Navarra, 8
Marevedisgroot.
brek lijdt.
TARMA, eengewigt te Venetie, waarvan 9 een
TANT A TANT, fr., in het spel, gelijk, niets geonce doen.
wonnen of verloren • b. v, wt ' zijn tant a tant,
TARO, eene siciliaansche zilveren munt, omniemand heeftgewonnen.
trent 4 stuivers waard.
TANTI, lat., zoo veel, zoo duur. Tanti non est,
het is de moeite niet waardig. Tantipoenitere TARoc, of tarok, een italiaansch, uit 78 bladen
bestaand kaartspel, hetwelk echter waarnon emo,
zoo duur koop ik het berouw niet.
schijnlijk van egijptischen oorsprong is,
TANTitmE, fr., bepaald deel van een geheel.
de de gansche zainenstelling van het spel
TANTUM, lat., zoo veel, genoeg. Tantum quanop het getal zeven berust. Het wordt met
tum sat est, tot zoo veel als genoeg is. In
twee, drie, en ook met vierpersonen genog eenmaal zoo veel, voor
alterum tantum
,
speeld.
het dubbel bedrag.
TAROLOS, eene turksche zilveren munt, van
TAPABOR, fr., eene reismuts, of kap, die men
omtrent 31 stuivers waarde.
over de schouders neerslaan kat]; eene
TARRA, de aftrekking in gewigt of waarde van
regenkap.
eenewaar, ook van geld •; de vaten, kisten,
TAPAGE, fr., geraas, gerammel, luidruchtigheid ;
dock, enz., waarin de koopwaren gepakt
in de schilderkunst, opgehoopte figuren in
zijn. Zie netto, bruto, sporco. TarrarekeWilde beweging.
fling , aftreksrekening. Tarreren, het gewigt
TAPEREN, eigenlijk met de vlakke hand slaan.
van het vaatwerk, enz. van koopwaren beOok de haren in de hoogte kammen en
palen.
krullen.
TARA, zie tarra.
TARRE, eene malabaarsche zilveren munt van
omtrent 1 1
TARAKANT, eene soort van lastig ongedierte, in
TARRIK, eene korenmaat te Algiers, omtrent
Rusland en Syberie.
TARANTULA, eene groote harige spin, met acht
22 kangroot.
pooten en acht oogen, door welker steek en TARTANE, tartine, eene soort van rivierschepen,
k met een driehoekig
zonder verheven dij,
vergif remand gezegd wordt zijn verstand te
zeil.
verliezen, op zulk eene wijze, dat deze ziekte
alleen door de muzijk en het Jansen naar TARTAREN, tataren, een zeer talrijk yolk, dat
eengroot gedeelte van Azie en een klein deel
dezelve kangenezen worden. Tarantuiismus,
van Europa bewoont.
de tarentulabeet, en de daardoor veroorzaakte ziekte, de dansziekte, st. vitus dans. TARTARUS, fa bell., het schimmen-of doodenrijk,
TARAPUTTEN, eene soort van roovers en vrijbuide benedenwereld of hel • medic., wijnsteen.
braakwijnsteen. Cremor
Tartarus emeticus
ters in Hongarije.
,
tartari, opgeloste en gezuiverde wijnsteen.
TARAS, zoon van Neptunus en stichter van de
TARTSCHE, eene soort van lang halfrond schild,
stall Tarente in Italie.
TARDEREN, tarder, fr., vertoeven, verwijlen,
dat nog tang na de uitvinding van het vuurdralen, sammelen, vertragen. Tardo, muz.,
geweer in gebruik was.
langzaam, slepend.
TARTUFFE, huichelaar, schijnheilige, bedrieTARGUE, een vrolijk spel der matrozen, waarbij
ger, booswicht, naar een tooneelspel van
zij, op eene dwars over het schip gelegde en
Moliere, waarin een schijnheilige bedrieger
met vet bestrekene ste p den
(de toenmalige koninklijke biechtvader La
den prijs, die
daaraan vastgemaakt is, met bloote voeten
Chaise), die, onder eenegodvruchtige houmoeten zoeken te bekomen.
ding en een vroom voorkomen, de grootste
TARGUM, hebr., chaldeeuwsche overzetting en
schelmerijen verborg, zeer treffend geschilverklaring van het oude testament.
derd wordt.
TARIEF, tarif, (een perzisch, in alle nieuwere
TARY, een gewigt in Koromandel, van 100
palvins of 1000 pagoden, of omtrent 7 pondQ
talen overgenomen woord), eene list van
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orvowarme
TAssE, een drinkschaal of kopje
dranken (als voor thee of koffij).
TASTA.TUUR, het klayier of greepwerk der orgels
of andere slaginstrumenten.
TAsTo soLo
ital. , (muz.) het aanslaan der en .
i
kelvoudige (niet begeleide) bastoonen.
TATILLOIYEREN; vele kleinigheden wijdloopig verhaien.
TATTOCEREN, tattoweren, het ligchaam met figurCil besprikken en beschilderen, gclijk vele
wilde volkeren in Amerika doen.
TAURONACHIE, het stierengevecht, kunst van
met stieren te vechten •; een bij de Spanjaarden nog hoogstgewigtig feest, waarbij
zekere ridders, met daartoe opgekweekte
stieren, tepaard en te voet moeten vechten.
Deze gruwzame plegtigheid wordt in Madrid
op de prachtigste en kostbaarste wijze gevierd,
TAUSE, eene maat voor natte waren te Zurich,
van 25 tot 30 maten.
TAmersmus, parechesis, in de redekunst de
wanklank, dat verscheidenegelijkluidende
lettergrepen op elkander volgen.
TAUTOCHRONISCII, gelijktijdig, gelijkdurend.
gedicht, waarin alle verzen met
TAUTOGRAMMA
,
r)
dezelfde letter beginne.
TAUTOLOGIE' de woordverkwisting (in wooFden
van dezelfde beteekenis), als men ondoelmati g, met verscheidene woorden, hetzelfde
zegt. Tautologisch, woordverkwistend, gelijk
van beteekenis.
TAxA, lat., taks, belasting, opbrengst, aanslag,
bepaalde prijs •; taxa stolae, zie jura stolae.
Taxateur, fr., taxator, lat., schatter, waardeerder,
prijsbcpaler. Taxeerster, schatster.
Taxatie, de schatting, waardering, prijsbepaling, zetting. ' Taxeren, schatten, waarderen,aanslaan, dcwaarde of den prijs bepalen;
cene belasting opleggen •; ook beschuldigen,
iemand eengebrek te last le en.
TAXATUM, het geschatte, gcwaardeerde.
TAXIONOMIE, de theorie der rangschikking, b. v.
derplanten.
once
TEccAus, cen gewigt in Pegu, bijna
zwaar.
TECEDON, de longzucht, longtering.
TECHNEMATHOTEEK, eene kunstkamer, kunstverzameling.
TECHNICA, techniek, de kunsttaal, kunstwoordenleer. Technisch, kunstmatig, tot de kunst
of kunsttaal behoorende, technische uitdrukking, terminus technicus, lat., kunstwoord,
dat bij kunstenaars of handwerkers gebruikelijk is. Technologie, de kunstleer, leer van
kansten, handwerken, manufacturen, enz.
Technologisch, kunstgeleerd, kunstkundig,
kunstbeschrijvend, haridwerkkundig • de
handwerken of beroepen betreffende.
TECHNOPAEGRICUM, cene soort van verzen, waarvan de begin- en cindletters zamengenomen
lets beteekenen.

TELE.

lat., bedekt, verborgen, geheim, of in
hetgeheim •; tecto nontine, onder eenen bedekten naam, of met naamverzwijging. Tectuur, bedekking, bedeksel; papieren zegelbedekking (op waszegels, enc.).
TE DEUM, (laudantus) lat., Hcer, God, u loven
wij ! of de Ambrosische lofzang.
TEDIEux, fr., verdrietig, moeijelijk, vervelend,
(bij voorbeeld een werk, verhaal).
TEFTEED,M, de schatmeester tens sultans.
TEGEREN, bedekken,verhelen, verbergen. Tegument, deksel, hulsel.
TEINT, fr., tint, kleur • kleur van hetgelaat en
dehuid, schilderk., de tint, kleur, graad van
kleurstcrkte. Demi teinte, fr., halve tint.
tie mezzotint°, mezzatinta. Teinture, fr.,
de kleuring • fig., oppervlakkige kennis van
eene wetensclrap of kunst; een algemeen
begrip • de eerste indruk, die van de opvoeding in de ziel overblijft.
TEKST, textus, lat., texte, fr.. hoofdstelling,
grondspreuk, grondstof (bij voorbeeld cener
leerrede). lemand den tekst lezen, hem een
verwijt doen, hem zijnen pligt voor oogen
TECTE,

houden.

eene gouden munt in Pcrzie van het gewigt eens dukaats.
TELAMONEN, bouwk., lastdragers • beelden,
wclke inplaats van de zuilen, lasten dragen.
TELEGONUS, een zoon van Ulysses en Circe,
doodle zijn' vader zonder hem te kennen, en
stichtte naderhand de stad Tusculum.
TELEGRAAPH, een verreschrijver, of een werktuig, (door La Chappe in Frankrijk 1794 uitgevonden), waardoor men zijne gedachten,
op eenen verren afstand, met ongewone
snelheid mededeelt. Telegraphica, lat., telegraphie, fr., de verreschrijfkunst, of derzelver
wetenschap. Kryptotelegraphie, de geheime
verreschrijfkunst. Tachy-kryptotelegraphie,
verkortegeheime verreschrijfkunst. Telegraphisch, de verreschrijfkunst betreffende,
door verreschrijving medegedecld, bij voorTEIA,

beeld tijdingen een telegraphisch berigt.
Telekaal, een verreroeper, scheepsroeper.
TELEMACHUS
de eenige zoon
,

van Telemachus en
Penelope, die, door Minerva, in de gedaante
van Mentor, vergezeld, zijnen varier in

zoeken.
TELEMUS, een waarzegger, die onder de CycloA leefde, en aan Polyphemus zijn lot, dat
Ulysses hem van het gezigt zou berooven,
voorspelde.
TELEOLOGIE, of telologie, de doelleer, leer van
de eindoogmerken der dingen. Teleologisch,
doelleerend, het doel of cindoogmcrk betreffende.
TELESKOOP, telescopiunt, lat., een verrekijker,
spiegelverrekijker •; een werktuig, waardoor
de verafzijnde voorwerpen zich duidelijk aan
het oog voordoen. Het bestaat uit een
zamenstel van onderseheidene glazen en
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spiegels , waarvan het glas, dat naar de
voorwerpen gerigt is, het objectief glas, en
die, welke zich bij het oog bevinden, oculaire,
of oogglazen genoemd worden. In plaats van
glazen, worden er somtijds metalen spiegels
in gebruikt ; in welk geval het spiegeltelesloop genoemd wordt.
TELESPHORUS, fabelk., eengenius der gezondheid.
TEL EST NOTRE PLAISIR, fr., dat is onze wil
zoo behaagt het oils; een voormaals gebruikelijk slot van koninklijke en keizerlijke besluiten, bevelen, of verordeningen.
TELLE, eerie soort van must der Japanners,
zijnde een snoer, waaraan 600 kaesches
geregen zijn, die 3 l /2 gulden doer.
TELLEQUEUE, fr., zoo wat, zoo vat been; middelmatig.
TELLINEN, tweeschalige mosselen • telinosselen.
Telliniten, versteende telmosselen.
TELLURIUM, lat., eerie voorstelling van de aarden maansbeweging ; toestel, welke de beweg
in der aarde om de zon, en die der maan
om de aarde, zigtbaar voorstelt ; ook eene
in Zevenbergen, door Klaproth, nieuwelings
ontdekte ertssoordt.
TELLus, de verpersoonlijkte en vet ode aarde,
welke uit zich zelve de bet en en Uranus
baarde • zij bezat de gaaf der voorzegging,
en in den stria
J van Jupiter met de reuzen ,
zond zij dezen laatsten Typhon tot bijstand.
TELOLOGIE, zie teleologie.
TELOS het einde, doel, einddoel, eindoogmerk,
de laatste bestemming; ook het levenseinde,
de dood.
TELYNISCHEPROEVEN, opstellen over onderwervan wijsbegeerte, welsprekendheid en
A
dichtkunst. Zie Braga.
TEMAN, cone maat voor natte waren in Gelukkig
Arable, hetwelk 10 Mencedas of omtrent 21
kan bevat.
TEKERAIR, fr., vermetel, onversaagd, onverstandig, dapper, euvelmoedig. Temere, lat.,
onbezonnen, temere litigans, een moedwillig
twister. Temeritas litigandi, twistzucht.
Tèmeritó, fr., vermetelheid, moedwil, dolle
dapperheid, euvelmoed,
TEMPS eerie lustplaats, bekoorlijke landstreek,
naar het Thessalische Tempe benoemd, dat
tusschen de bergen Olympus en Ossa gelegen is.
TEMPEEST,.onweder, storm.
TEMPERA, ital., alla tempera schilderen, beet
op paned gespannen dock, hetwelk met gips
bestreken is, met waterverw beschilderen.
TEMPERAMENT, de bijzondere gesteldheid des
menschelijken ligchaams, welke zich op de
verschillende mengeling der sappen en de
verschillende betrekkin g derzelve tot de vaste
deelengrondt; ook de daaruit ontstaande
gemoedsgesteldheid. Ilet cholerische temporament, het warmbloedige ; het vtelancholi-
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sche, het zwaarbloedige; het phlegmatike,
het koudbloedige; het sanguinische, het ligtbloedige temperament. 1115 heeft reel temperament beteekent: hi' hceft Gene sterke

neiging tot zinnelijkheid •; figuurl. een middelweg, een gematigd midden, tusschen
twee uitcrsten, ook de maat en wij,
s welke
'nen in eerie zaak zoekt te treffen. In de muzijk, zie Te»tperatuur.
TEMPERANCE, fr.. matigheid, inzonderheid met
betreliking tot zinnelijk genot. Temperans,
(in de artsenijkunde) een verdoovend, verkoelend, pijnstillend r»iddel.
TEMPERATUUR
de gesteldheid der lucht, met
,
betrekkin g tot de warmte en koude, de
droogte of vochtigheid. In de muzijk, die
stemming, volgens welke aan eenige toonen
lets van de naauwkeurige zuiverheid, die
zij, met betrekking tot zekere toonen, Itchben moêsten, benomen, wordt, opdat zij ook
in andere toonsoorten zouden kunnengebruikt worden; over het algeineen, do maiging, verzacht!ng. Tempereren, temperen,
matigen, minderen, beperken, verzachten •
getemperd, gematigd. Tempermes, eon mes,
waarmede de schilders hunne verwen vermengen.
TEMPESTA ' S schilderstukken van Pieter Molijn,
welken men omdat hi' zoo natuurlijk storm
en onweer schilderde, slechts teinpesta, noemde. Tempestatief, stormachtig ; fig., twist=
ziek.
TEMPESTIARII, onweerverwekkers; dus heetten,
in de middeleeuw, de heksenrneesters, welke
vermaard waren in het verwekken van onweer. In de kerken word er teen hen gebeden ; ook waren er andere heksenmeesters,
diegenen tegenwerkten.
TEMPESTIEF ter re ter tijd, ter bekwamer tijd.
Tempo, ital., de re to tijd, gelegenheid.
Tempo, (in de muzijk, dans- rijd- en schermkunst, zoo ook bij de wapenoefeningen) het
be aarde tijdpunt cotter beweging, als het
tijdpunt der maat met betrekking tot het
aanhouden der toonen, en degezwindheid
en langzaamheid, met welke een stuk moet
voorgedragen worden ; ook bij het dansen,
het tijdpu.nt der schreden of der maat ; ook
de tijd tusschen twee bewegingen, welke het
paard, volgens de reels der rijbaan doet.
Tempo di menuetto, ital., (muz.) in de hewe in eerier menuet. Tempo giusio, muz.,
in de re to beweging,. Met to gezwind of te
langzaam, naar gelang het stuk het vordert.
Tempora mutantur, et nos inutamur in illis,

lat., de tijden veranderen, en wij met dezelve. Te»tporair, fr., wat slechts'eenen tijd
duurt; ook tijdelijk, het tegenovergestelde
van eeuwig. Temporalien wereldlijke voordeelen, inkomsten. Temporisatie, vertraging, uitstel, in afwachting van eenen meer
gunstigen tijd. Temporiseren, zich naar den
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tijd, of den loop des tijds, sehikken, eenen
meergunstigen tijd afwachten •; sammelen,
dralen • de hulk naar den wind hangen.
Tempus, lat., de tijd • ex tempore, voor de
vuist, op staanden voet. De tempore, naar
den tijd ; pro tempore, heden, thans • ad
tempus, eenen tijdlang, voor eenen tijd.
TENABEL, tenable, fr., het een gehouden kan
worden. Tenaciteit, karigheid, vashoudendheid; ook taaiheid, vastaankleven. Tenaciter,
fr., standvastig, onverzettelijk. Tenax, lat.,
karig, stipt, vrekkig • ook taai, vasthoudend.
TENAILLE, een scheerwerk, gewone nijptang.
TENAKEL, tenaculum, lat., een gespleten hout,
tusschen hetwelk de zetter, hi' de boekdrukkers, het te zetten handschrift klemt • ook
een vierhoekig raam met vier punten, aan
welke een doek wordt vastgemaakt waarvoor
vloeibare dingen gegoten worden.
TENDENS, het streven, de neiging, de rigting
naar zeker doel • ook het doel, het oogmerk
van een voornemen.
TENDER, kleine schepen, welke in En eland
voor het matrozenpressen of den presgang,
alsmede bij grootere sehepen om berigten
overtebrengen,
gebruikt worden.
TENDEREN, spannen ; op lets doelen. Tensie,
spanning.
TENDINEUX, fr., uitstrekbaar.
TENDO, depees, snaar, gespannen lint.
TENDRE, fr., teeder •; ook week, zacht •; figuurl.,
roerend, weekhartig, weemoedig. In de schilderkunst, zacht. Tendresse, teederheid, een
hooge graad van liefde •; ook in de schilderkunst, de zachtheid zoowel van hetpenseel
als van de manier.
TENEDION, noemden de Grieken de zilveren en
koperen munten van het eiland Tenedos.
TENESMUS, lat., tenesme, fr., persing, gedurige
neiging tot stoelgang, zonder gevoig.
TENOR, lat. en ital., tencur, fr., inhoud; inhoud
van eenen brief • ook manier, vorm, wijs.
Tenor, tenore, muz., de diepe middeistem,
tusschen alt en has,
TENTAMEN, lat., voorloopige beproeving, welke
de eigenlijke beproeving, of het wezenlijke
onderzoek voorafgaat. Tentatie, verzoeking,
aanvechting, ellende, ongeluk. Tentator,lat.,
beproever. Tenteren, vooraf beproeven •; ook
verzoeken, of in verzoeking brengen, vervoeren.
,
TENTURE
fr. behangsel, al de stukken of banen
van een behangsel, .waarmede eerie kamer
behangen is •, het tapijtwerk, karnerbehangsel.
TENUEREN, zich gering maken, vernederen. Tenuiteit, minheid, geringheid.
TENUTO ital., (muz.) gerekt, uitgehouden.
TEPHILLIM, heh., zwarte, smalle, en met knoopen
voorziene lederen riemen, welke de Joden,
wanneer zij bidden, ow het hoofd, de handen,
en de armen wikkelen.
TERATOLOGIE, gr., de leer der wonderers, of won-
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derlijke din en •; het verhaal daarvan, on de
neiginge
, om
wonderverhalen
zoodanig
te
verspreiden.
TERATOSCOPIE, de leer van buitengewonewonderdingen, als bloedregens, teekens aan den
hemel enz.
TERCERON, spaan., de afstammeling van een'
Europeaan en eerie Mulattin.
TEREBRATIE
,,
het uitboren van eenen boom enz.
om de sap daaruit te bekomen; het aftappen.
Van het lat., terebra, een boor.
TEREFE, trefe, hebr.,
onrein.
TERGIVERSATIE, uitvlugt, weigering. Tergiversator, iemand, die uitvlugten zoekt • ook die van
eene klagt geheel en al afziet. Tergiverseren,
uitvlugten zoeken, zich onttrekken, eene
zaak vertrag,
en ophouden.
TERMEN, terminus, lat., grensbeeld, grenszuil,
in degestalte eener omgekeerde piramide,
waarop eene menschelijke figuur geplaatst is,
zoo als de Romeinen, weleer, op de grenzen
plaatsten, en onder zulk een beeld, eene godheld, den Deus terminus, den grensgod, vereerden . In de bouwk. worden dezelve inplaats
van builen ofpilaren gebruikt, om de balken
te onderschragen, en in de tuinen, als standbeelden, in de openlucht geplaatst •; figuurl.::
hi' staat als een terinen of terminus, waarvoor
wij zeggen : hi' staat zoo stijf en onbewegelijk
als eenpaal.
TERMIJN, lat., terminus, een tot eene zekere
zaak, inzonderheid tot eenegeregtelijke han deling, bepaalde dag •; ook uitstel, opschorting. In terminis blijven, bide
de woorden, bij
de zaak stil staan. Casus in termini's,
juist
hetzelfdegeval. Contradictio in terminis, tegenstrijdigheid in de uitdrukking. Ante terminuet, voor den termijn. Terminarius, een

bedelmonnik, die zijnen vasten omtrek heeft,
waarin hi' mag bedelen en prediken. Zie termineren. Terininala, lat., afgemaakte taken.
Terminatie, het eindigen, of het elude • de
terntinatie, van een woord, dat is de uitgang
daarvan. Termineren, begrenzen, grenzen
stellen, ingrenzen insluiten, tot grenspaal
dienen • ook eindigen, ten einde brengen •;
voleinden, uitmaken, besluiten • insgelijks
bij de bedelmonniken, eenen zekeren omtrek
bereiken, om aalmoezen op te zamelen. Terminisinus, de leer van den tijd der genade,
volgens welke God ieder mensch eenen zekeren termijn tot bekeering gesteld zou hebben;
terwijl, wanneerdeze termijn vcrzuimd werd,
er noch vergeving der zonde, noch zaligheid
te wachten was. Terrninist, een aanhanger
dezer leer. Terminologie, leer der gebruikelike kunstwoorden. Terminus, (in de redeneerk.) eengedeelte eener sluitrede. Terminus aquo, de tijd en de plaats, van waar, of
waarvan • terminus ad quem, tot hoe ver
men jets moet rekenen. Terminus technicus,
eene kunstuitdrukking. Zie techni.cch.
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VICE,lat., ten derden male.
in de getalloterij, of zoo e•
naamde fransehe loterij, drie bezette en uit
ekomene nummers.
g
TERPSICHORE, eene der negen zanggodinnen,
en wel die der danskunst en der muzijk.
TERRA, deaarde. Terra firma, vest land, in
tegenstelling van een eiland.
TERRAIN, of terrein, fr., eene plaats, en, met
betrekking tot den graad harer uitgestrektheld, eene strcek • ook bodem, grontl •; figuurl.
het terrein kennen, eene zaak verstaan, met
de omstandigheden naauwkeurig bekend zijn;
ook zijne lieden kennen. Terrein winners,
immer verder komen, meer en meer voorwaarts rukken. Het terrein bettvisten, zich
dapper verweren.
TERRA SIGILLATA, lat., zegelaarde, fijne klei- of
potaarde.
TERRAS, een aardheuvel • eene met zoden bedekte, verhevene, van aardegemaakte plaats;
ook de voorgrond van landschappen, bij de
schilders. Terrasseren, met eenen wal van
aarde omgeven •; met aarde beschutten •; ook
iemand ter aarde werpen, nederwerpen •;
figuurl., nederslaan, dat is, demoedigen, den
moed benemen •; iemand tot stilzwijgen
brengen. Terrasseerder, een walmaker, dijkgraver, schansgraver, terrassenmaker. Terrestr is, lat., tot de aarde behoorende, daaruit
ontstaande, enz.; figuurl., aardsch, tijdelijk,
enz. Globus terrestris, de aardbol.
TERREUR, fr., schrik, ontsteltenis. Terribel, terribilis,lat., terrible, fr., verschrikkelijk,
ontzettend. Terror pantcus, lat., terreur
panique, fr., een schielijk ontstane, maar
ook even schielijk overgaande schrik; ongegronde vrees. Terrorismus, de heerschappij
des schriks, het sehrikbewind, in dien voor
Frankrijk zoo ongelukkigen tijd (1793 en
1794) ,
toen alle staatsburgers, onder Murat's
en Robespierres, bloeddorstige regering, irr
gedurige vrees werden gehouden, om, onder
voorwendsel van het welzijn des staats, vermogen, vrijheid en !even te verliezen. Deszelfs aanhangers heeten terroristen.
TERRITOOR, territorium,lat., territoire, fr., de
grond of bodem, het gebied, een regtsgebied.
Territoriaalregten, de landsheerlijke regten;
ook die aan den grond of bodem verbondenzijn.
TERTIA WISSEL, (in den handel) het derdegelijkluidende afschrift eens wissels. Zie prima.
Tertium comparationis, lat., het punt van
vergelijking; datgene, waarin twee met elkander vergeleken dingen, bij hunne overige
verscheidenheid, overeenkomen. Tertium
non datur, er is een derde •; of het een, of
het ander.
TERTS, muz., de groote terts, een uit twee geheele
toonen bestaande terts • de kleine bestaat uit
eenen heelers eneenen halven toon. In het
piketspel, eene rij van drie op elkander volKUNSTWB.

TERNA

TERNE,
tern, drie•;
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gende kaarten •; in de schermkunst, de derde
soort van stoot, in de aangenomene reeks
van kunstige stooten •; in de wisk., het zestigstegedeelte eener sekonde.
TER IJNCA, (driemaal gekromd) is een oude
naam van 1 /52 eener noot.
TERZEROL, een zakpistool klein pistool, dat
men zeer bekwaam in den zak kan dragen.
TERZET, een zang-of toonstuk voor 3 stemmen;
de driezang, het driespel.
TESTACEA, wormen met schalen, schaaldieren.
TESTAMENT, testamenium, lat., duidelijkc ver.
klaring van datgene, wat iemand wit, dat,
na zijnen dood, geschieden zal, laatste wil,
uiterste wil • ook het gesehrift, hetwelk den
uitersten wil inhoudt of bevat. Testamenturn adpias causas, laatste wil tot godvruchtie oogmerken, tot het stichten van kerken,
scholen, enz. • testamenium holographum,
cen testament, hetwelk men zelfgesteld, ge,
schreven engeteekend heeft.. Testament airtot een testament behoorende. Testator, testatrix, lat., testateur, testatrice, fr., hij, of
zij, die een testament maakt. Testereit, den
Iaatsten wil laten opstellen, een testament
waken. Testificeren, betuigen, iets met getuigen bewijzen. nstimonium, lat., getuigenus.
TEST, TESTACTE, proef,

proefeed, cen in 1763
door
voorgeschrevene
hetreligieced, dien ieder Engelschman bij het aanvaarden van een openbaar ambt moest afieggen,
ten einde daardoor te betuigen, dat hi' gees
geheime Katholyk was, maar de leer van het
geestelijk oppergezag van den paus verwierp.
TESTON, eene oude fransche munt, van 10, 13
en op het laatst van 20 stuivers.
TESTONE, eene munt, welke 1) in Portugal 100
reesof omtrent 6 stuivers doet •; 2) in Florence en in den Kerkelijken Staat 2 livres 3
stuivers geldt.•
paoli of omtrent
TESTUDO, voorheen een schild boven de stormrammen, waaronder de belegeraars stonden,
wanneer zij met de muurbrekers werkten •;
ook een muzijkinstrument, tevens chelis genoemd. Tegenwoordig, eene bandage, bij het
verrekken der knieschrijf gebruikelijk. Eindelijk eon breed en week gezwel aan het
hoofd.
TETANUS, doodkramp, de hevigste soort van
alle onder het hoofd zich
kramp , waarbij
bevindende deelen zoo stijf worden, gat zij
noch voor noch achterwaartsgebogen kunnen worden.
TETE, fr., hoofd spits •; de beeld of keerzijde
eener munt • ook, bij een leger, het voorste,
het eerste. Tete a téte, onder vier oogen.
TETRACHORDIUN een muzijkinstrument met vier
snaren.
TETRACOMOS; een nomos der oude Grieken, die
ter eere van Herkulesgezongen werd. Tetradiapason, de grieksche naam der viervoudige
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ggt
wi van vier
octaaf. Tetradrachma, eene
drachmen
of een lood. Ook eene munt van
d
4 drachmen, of bijna 21 stuivers. Te rady
nontie, de 15de plantenklasse van Linn(voor de planten met 4 lange en 2 korte stuff
draden). Tetraedron, tetraddrum, tetradder,
eene driehoekige piramide, of een ligchaam,
dat tusschen 4 driehoeken besloten is. Tetragoon, een vierhoek. Tetragonaal getal, het-.
zelfde als quadraat- of vierkant getal. Tetraonometrie, de wetenschap om door middel
g
van puadraatgetallen te rekenen. Tetragynie,
eene onderafdeeling voor de planter' met 4
pistillen. Tetrameter, een jambisch vers van
8 voet. Tetrandrie, de vierde plantenklasse
van Linneus, voor de pla nten met stuifdraden. Tetraordios, de naam van een muzijksink der oude Grieken, uit 4 strophen benerscheidene toostaande, die op zoo veclod
nen gezongen werden. Tetraorchid, hi' die
vier teelballen heeft en deswege voor onvermogend gehouden worth. Tetrapetalus, met
vier bloembladen. Tetraphartnacum, een uit
vierderlei bestanddeelen zamengesteld geneesmiddel. Tetraphyllus , met vier kelkHaden. Tetras viertal. Tetraspermus, met
4 zaden (korrels). Tetrastichon, een gedicht
van 4 verzen. Tetratonon, de grieksche naam
der overmatige quint of kleine terts.
TETRAGMMATON, gr., de naam van vier letters,
eigenlijk de naam van Jehovah, die, in het
hebreeuwsch , nit vier letters bestaat. Tetractiek, of tetractica, in welke slechts met 1, 2,
3 en 0 gerekend wordt. Tetralogie, zoo
noemde men, bij de Grieken, vier dramatische stukken van eenen dichter, waarvan
drie treurspelen waren, maar het vierde een
boertig gedicht was, en welke met oogmerk
werden opgesteld, om bij de geleerde wedstrijden den prijs to behalen. Tetra la de
bijbel in vier nevens elkander geplaatste
tales. Tetrapodologie, natuurlijke geschiedenis der viervoetige dieren. Tetrarch, een
viervorst, lid van een bestuur van vieren.
Tetrarchaat, regering van vier personen ;
viervorstendom. Tetrastyle, fr., op vier
zuilen rustende.
TEUCER, een zoos van den riviergod Scamander,
en eerste koning van Troje, naar Wien de
Trojanen ook Teucri genoemd werden. Ook
een zoos van Telamon en Hesione, die een
voortreffelijk boogschutter was, en met zijrt'
broedcr Ajax naar Troje optrok.
TEUT, bij de oudste Duitschers, de hoogste
Godheid. Teutonen, zone n en dochters van
Tent, de oude Duitschers. Teutonisch,
duitsch, oudduitsch.
TEUTATES, een gallische godheid, aan welke
menschen geofferd werden.
THALER, eene zilveren en rekenmunt, in een
groot gedeelte van Duitschland en NoordEuropa in gebruik.
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een der zeven wijzen van Griekenland
eene der negen zanggodinnen, en we
de zanggodin des blijspels : ook eene der drie
bevalligheden • insgelijks eene der Nereiden.
THAMMUZ, de vierde maand in het jaar, bij de
Joden, met onze maand Junij, overeenstemmende.
THAMYRIS, kleinzoon van Apollo, die zoo verwaand -was, Bat hi j een wedstrijd, in het zingen, met de Muzen aanging, die na de zege
op hem hehaald to hebben, hem met blindheld en vergetelheid straiten.
, leer van de oorzaken en de
THANATOL OGIE
natuur des floods.
THASIANI, in de fabelleer der Birmanen een man,
die met een boek en eenepen voorgesteld
worth, en degoede en kwade laden der menschen opschrijft.
THAUMATOLOGIE, leer der wonderer]. Thaumatomachie, strijd over de wonderen.
THAUMATUR, een wonderdoener, wonderman.
Thaumaturgie, de wonderdadigheid, het doen
van wonderen.
THEA, de dochter van Uranus en Gea, aan welke
de oorsprong van het licht toegeschreven
werd, we ens haren gemaal, Hyperion, moeder van Gelios, Selene en Aurora. Ook bij de
Astrologen het 5 de hemelsche huis, waaruit
zij van vrienden en bloedverwanten , kleine
reizen,gastvrijheid enz. waarzeggen.
THEANDRISCH, goddelijk en menschelijk tevens.
Godmensch.
Theantropos,
THEATER, de schouwplaats, de schouwburg • ook
de tooneelkunst en de regels derzelve •; insgelijks het schouwtooneel •; wijders eene verzameling van schouwspelen. Anatomisch theater, theatrum anatomicum, lat., eene zaal,
waar lijken enticed worden. Un coup de
theettre, theaterstreek, tooneellist •; een buitengewoon en onverwacht voorval, of eene
omstandigheid, waar iemand plotseling
g ebragt worth. Theatraal, tooneelmatig .
THECA, een ding tot bewaring, eene bus, artsenijdoos, vanwaar apotheek, een instrumentkast voor wondheelers, vroedmeesters.
THE DANSANT, fr., een gezelschappelijk onderhoud, waarbij thee voorgediend en gedanst
THALES,
THALIA,

wordt.
THEIST, een godsbelijder. Zie Deismus.
THELEMATOLOGIE, het eerste deel der practische
wijsbegeerte • dezelve verklaart de natuur van
den menschelijken wil, en handelt over de
begeerten, hart stochten en drifter, de eig enliefde, gemoedsgesteldheden, enz.
THELONICUS, theleticus, thelyca, het zwakkere

(vrouwelijke) grondprincipe, als tegenstelling
van Andronia. Thelycus, vrouwelijk, van
thelys. Thelygonia, vrouwelijke rondbrenging,
k het
aandeel
vrouwelijaan de daad van
vuortplanting. Thelys, vrouwelijk, vruchtbaar, schoon bloeijend.

Tam, gr., de grondstelling, de stof, waarvoor
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geschreven of gesproken wordt •; het onderwerp eener rede of verhandeling • ook eerie
schooloefening, taak, opgegeven stuk, otn
uit te werken • muz., de hoofdgedachte.
THEMIS, bij de Grieken en Romeinen, de godin
tigheid, aan welke men de eerste
dergereg
mededeeling van de uitspraken der goden,
en de eerste invoering der offers in Griekenland toeschreef •; ook de wet, welke God der
wereld en der natuur heeft voorgeschreven.
THEmrs-rocus, beroemd grieksch veldheer, en
redder van zijn vaderland, door den slag bij
Salamis, enz.
THEODICEE, de leer van Gods goedheid, ten aanzien van de vrijheid des menschen, en den
oorsprong van het kwaad. Theodolit, een
landrneetkundig werktuig, om vlakten en
hoogten te meters Theogenie, theogonie, leer
van de afstamming en het geslacht der heidenschegodheden ; de godenleer. Theocratie,
regeringswijs, volgens welke God onmiddelijk het gebied voert, zoo als bij de Israeliten in het oude testament • ook priesterheerschappij. Theologie , kennis van God •;
godgeleerdheid. Theoloog, godgeleerde. Theologisch, tot de godgeleerdheid behoorende.
Theologiseren, over godgeleerde zaken, spreken of handelen. Theologumenon, gr., eene
opgave uit de godgeleerdheid. Theophanie,
godenverschijning, openbaring. Theophant,
die voorgeeft, dergelijke verschijningen of
goddelijke openbaringen te hebben. Th eo hilanthropie, de leer aangaande de liefde tot
God en de menschen, eene soort van natuurliken godsdienst. Theophilanthropist of
theophilanthroptin, een aanhanger dezer leer,
een Gods- en menschenvriend, die God en de
menschen lief heeft ; de naam van een(1796)
in Paris ontstaan, de verbreiding van den
natuurlijken godsdienst ten oogmerk hebbendgezelschap van verstandige, brave
manners . Theopneustie, goddeijke ingeving •
eene hoogere, goddelijke geestvervoering.
Theosophen, Godswijzen, of liever geestenzieners, die voor even om an met geesten
te hebben • zie theosooph.
THEOMANIA, theomantie, buitengewone waarzeggerij, door onmiddelijke goddelijke ingevin g.
THEOPLEGIA, theoplexia, zooveel als apoplexie,
bijzonder eene zcer snel doodende beroerte,
(apoplexie foudroyante), even als had God
den menshgedood.
THEORBE, ital., eene groote luit met zestien
snares.
THEOREMA, leerstelling, bespiegeling.
THEORETICES, lat., diegene, welke kennis van
eene kunst of wetenschap, en van derzelver
regels heeft, zonder dezelve uit te oefenen.
Theoretisch, tot algemeene kennis eener waarheld behoorende • op eene enkele kennis
zonder uitoefening gegrond. Theorie, grond-
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kennis, welke in het enkele nadenken bestaat,
zonder dat dezelve met de ondervinding of
uitoefening (praxis, praktijk) verbonden is.
,
bij de sterrekijkers het 95e hemelsche
THEOS
huis,
waaruit zijanv verre reizen, als ook
van de wijsheid en godsdienst eens menschen
voorspellen.
THEOSOOPH, eene voormalige soort van zoogenaamde wijgeeren,
die aan hun verstand en
doorzigt in het gebeel niets, maar alles aan
eerie bovennatuurlijke goddelkjke inlichting
toeschreven, waar door zij tot de geheimste en
verborgenste kennis van God en natuur me enden tegeraken •; ook dweepers, wanneer zij het
opregt meenen, en schurken, wanneer zij
bedrog beoogen. Theosophie, de leer der the
so hen.
THEOSOPHIE, zie Nagle. Is in Londen een bijzonder theosophisch genootschap, ondcr
anderen ten doel hebbende, om Swedenborgs schriften te verspreiden.
THEPHILLIM, zie tephillim.
THERAPENTEN, bij de oude Joden, eene soort van
kluizenaars, of anachoretten, die zich enkel
aan het beschouwelijke levee toewijden.
THERAPIE, therapeutiek, leer van de genezing
der ziekten,
geneeskunde.
THERESIENORDE, eerie militaire orde, door Maria
Theresia, in 1757, ter gedachtenis aan de
bij Collin op de Pruissen bevochten over in
ning, ingesteld.
.
THERIODES, wild, boosaardig, zeer hevig •; thans
alleen van hevige en gevaarlijke ziekten
gebruikelijk. Theriodexis, de beet van een
wild, vergiftigd, woedend dier, bijzonder
die der sla p en. Therioma, eene boosaardige,
wegvretende zweer, met veel pijn, ontsteking
enz., bijzonder in de longen ,Iniet zooveel als
telephium, hetwelk slechts eene ongeneeselike zweer, bijzonder aan de beenen beteekent.
THERMEN, (thermae), bij de oude Romeinen
groote gebouwen, welke tot allerlei oefeningen van den geest en het ligchaam, inzonderheid ook tot baden bestemd waren. Men
vond daarin zalen voor wijsgeeren en rede •
naars, vertrekken voor boekverzamelingen
afgezonderde vrije plaatsen om te spelen enz.
THERMIDOR, fr., de clfde maand, de hittemaand
in den nieuw-franschen almanak , van 19
Julij tot den '17 Augustus. Thermidoristen,
zoo heetten de afgevaardigden, die tot den
val van Robespierre het hunne toegebragt
hebben. Thermolam,pe, eigenlijk, een warmverlichter, een door Lebon in Parijs uitge, of waardoor
sp
vondene spaarlampaaroven,
tegelijkertijd de spijs gekookt, en de kamers
verwarmd en verlicht worden. Thermometer,
eigenaardiger thermoskoop, warmterneter ;
een werktuig, waardoor men de verschillendegraden van warmte naawkeurig be al
kan. Gewoonlijk gebruikt men daartoe vlooi-
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van Odin), eengod der oude Duitschers, en
beeld, kwikzilver,
bare ligchamen, bij voor
de 2de nit het Scandinavischgodengeslacht
wijngeest, enz., die in eenen glazen bol met
Asen, de sterkste onder allegoden en meneerie naauwe buis, zoo worden ingesloten, dat
schen ; zoo omtrent de Jupiter der noordsche
hunne oppervlakte in de buis stijgt, wanneer
volken.
zij zich uitbreiden, en valt, wanneer zij zich
te zamen trekken. De hoogere stand toont THORA, tora, het joodsche wetboek ; namelijk
de vijf boeken van Mozes , waaruit de vooralsdan eeneg rootere warmte, de la ere eene
zanger in de synagoge , op den sabbat, een
mindere warmte aan.
stuk zingt.
THERSITES, was een mismaakte Griek, onder
diegenen, welke Troje belegerden; van daar THOT, THAUT, THEM', dikwijls met Hermes of den
egyptischen Mercurius verwisseld, is eigendat ieder wanschapen mensch, somtijds, zoo
lijk niets meer dan eene zuil, waarop de
g
enoemd wordt.
Egyptenaren hunne kennis in Hieroglyphen
THESAURIER, schatbewaarder. Thesaurisatie, het
schreven.
schatten verzamelen. Thesaurus; lat., trósor,
fr. schat,' rijkdom, schatkamer. Thesaurus THRASO, was een snoevende, pogchende soldaat,
bij Terentius, een grootspreker, door Holecclesiae, de kerkschat; daardoor verstaan de
berg bramarbas genoemd. Van daar trasoRoomschkatholijken de overtollige goede wernisch, pogchend, snoevend.
ken , zoo der maagd Maria, als der Heiligen
en alle andere vrome zielen , welke den lee- THRENI, gr. en lat. , klaagliederen , bijzonder
die van denprofeet Jeremias. Threnodie ,
ken dan te stale moeten komen.
een treur- of klaaglied.
THESEUS, een der beroemdste helden der oudheid, wrens geschiedenis echter met allerlei THRicurAsis, gr. , eene oogziekte , wanneer de
haren der oogleden achterwaarts groeijen.
fabelen omkieed is.
THEsis, gr. , eene grondstelling •; eene uitdrnk- THRYN, een reus, in de noordsche mythologie
beroemd, die den god Thor zijnen grooters
king, een door woorden uitgedrukt oordeel
hamer ontnam, maar, met zijn gansche gehetwelk of eene toestemming of ontkenning
slacht, door dezengedood werd.
bevat, en waarvan de juistheid nog eerst
moetbewezen worden • ook een openbaar Taus, wierook • eigenlijk de offerrook , het
rookoffer, offer.
geschilpunt. In thesi, naar den reel , ook
in hetalgemeen, in de muzijk, de voile aan- THYADEN, priesteressen van Bachus.
TIARA, of tiaras, het hoofdtooisel der voormaslag , waarmede een stuk begint.
lige perzische en armenische vorsten en ofTHESHOPHORIEN , feesten der godin Ceres , de
ferpriesters •; ook de drievoudige pauselijke
graangodin ; het oogstfeest.
kroon, eene soort van muts, om welke Brie
THETICA, een zamenstel van dogmatische leergouden, met edelgesteenten omzette kroostellingen. In de aardrijkskunde de leer van
nen , de eene boven de andere , vastgebet binnenste der aardkorst, spleten, kloven,
maakt zijn.
la en beddingen enz. Thetisch, laagsgewijze.
TIBERO, eerie korenmaat in Tripoli, omtrent 3
THETIS, eerie der Nereiden of zeegodinnen, genederl. kop groot.
in van Peleus, en moeder van Aehillis.
mal
,
TIBETAANSCHE KOESTAARTEN
Zijil in Perzie, Indie
THEURG, een geestenziener, geestenbezweerder;
en overige oostelijke landen zeer duur en
iemand , die zich beroemt, om an met
gezocht. Zij zijn dik, en hebben lange vliegeesten te hebben, en , met derzelver hulp ,
gende haren, zoo als ooze paarden, maar
bovennatuurlijke dingen te kunoen verrigveel finer en blinkender , en worden
ten. Theurgie , de voorgewende geestentot vliegenverjagers, en door de Tartanen
behoort.
zienerij,hiertoe
wat
ook tot sieraadgebruikt.
THIASARCH , voorstander eener godsdienstige
TIBIA, eene soortvan piipen, welke, aanvankebroederschap.
lijk, uit de scheenbeenen van dieren gemaakt,
THIRS , thyrsus, lat. , eene steng , die met
en van daar alzoo benoemd worden. Tibiae
wijngaardranken omslingerd was , en door
pares, een blaasinstrument der Grieken en
depriesters van Bachus gedragen werd.
Romeinen, dat uit 2 gelijke, van boven en
THOMAS-CHRISTENEN, eene Christelijke sekte der
beneden, met elkander verbondene instruNestorianen in het Oosten, bijzonder in Mamenten bestond, met eengemeenschappelijk
labar, Cochin en Coromandel.
mondstuk. Tibia multusonans, de sterkklinTHOMISTEN, eene, door Thomas Aquinas, in de
kende fluit, een blaasinstrument der oude
13de eeuw,gestichte partij, leerende, dat de
Egyptenaars. Tibia siticinum, eene treurfluit
maagd Maria in zonden ontvangen en geboder Ouden, bij be begrafenissen, door Sitiren is, en eene volstrekt werkende gevade
eines, de lijkblazers ofmuzijkanten bespeeld.
stellende.
Tibia utricularis, de zakpijp.
THOON, een der reuzen, dien de parken, in den
strijd tegen de goden, met eene knods dood- TinosE, een, in de voormalige mogolische landen, an bare ropij, omtrent 24 stuivers
sloe en,
waard.
THOR, ook Asather of Aukuther genoemd (zoon
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wetenschap of kunst, geringe kennis, eerste
Tie , dus noemen de Franschen het kribbenindruk op het gemoed; eerste grond, dien
bijten der garden •; ook eerie zekere trekmen tot lets legt, in het leven en den wanking der leven , bij de menschen, bijzonder
eene trillende beweging in sommige gedeeldel; ook het aftreksel van kruiden; tinctuur
ten van het aangezigt, welke men zich dikder chemisten,
apothekers, enz.
werf aanwent: ingsgelijks eene eigene manier, TINGEREN, geringe metalen de kleur en deugd
van hetgoud mededeelen.
eene
luim•: c'est son tic , dat is zoo zijne
Tirix.AL,de ruwe, ongezuiverde borax, die in
luim.
TICAL, eene munt, in Siam, in goud 37 stuivers,
olifantenhuidenen groote blazen uit Oostindie
komt.
inzilver 6 stuivers waard. Ook een gewigt
van de zwaarte dezer munt • dus omtrent TINKEL, eengraauwe of grijswitte delfstof, in
gedaante van kristal, hetwelk half doorschijeen aas.
TICQUEUR, een kribbebijter.
nend, week en broos is, waarschijnelijk van
TIERCEREN, fr. tiercer, op een derde vermindedergelijke stof als tinkal.
ren. Tiers êtat, in Frankrijk, de derde stand, TINT, teinte, fr. , (schilderk.) de kunstige of
zamengestelde kleur, welke de natuurlijke
of de burger- en boerenstand.
TIERCERAN, in degothische bouwkunde de boog,
kleur van een voorwerp nabootst •; ook de
g
die uit de hoeken der schoring zijnen oorraad van sterkte , welke de schilders aan
sprong neemt.
hunne verwengeven. Halve tint, iniddelTIERCON, eene fransche maat, welke 1 /3 van
tint, tusschenkleur, de halve schaduw, eene
eerie andere is, als een mud enz. Ook kisten
vermin derde of verflaauwde kleur, die midvan dennenhout, waarin de Witte engemarden tusschen licht en bruin geeft, of ook de
voorwerpen in eene schilderij, op eenen vermerde zee p verzonden wordt.
TIERETEIN, een halflinnen en halfwollen weefsel.
ren afstand, voorstelt.
TJERK, zeker slag van snippen, dat de gewone
TINTENACK, tintenague, fr., eene soort van koper
poelsnippen in grootte overtreft , en in
in China, waaruit naar het gevoelen van eeniNoordamerikagevonden wordt.
gen, de echte tombak, of dombak, gemaakt
TILLET, eene leveringsceel, dat is eene list der
wordt.
boeken, welke de eene boekhandelaar van TIQUETE, fr., getiketeerd, gesprikkeld, met kleine
den anderen begeert.
vlekken van eene andere kleur, als ware bet,
TIMARIOT, deb ezitter van een turksch leengoed,
bespat.
die daarvoor met een bepaald aantal uitge- TIRADE, fr., iets dat zamenhangt, of op elkander
ruste manschap , zoo dikwijls er eene algevolgt, eerie reeks van op elkander volgende
meene oproeping der onderdanen plasts
woorden, gedachten of plaatsen, in een boek,
heeft, op eigene kosten moet te veld trekker).
over hetzelfde onderwerp ; ook gemeene, alleTIMBANG, in Batavia eene maat voor drooge
daagsche gedachten, die niets bijzonders inwaren, van 5pikol •, desgelijks voor natte
houden •; wijders een lang ui tgehouden streek
wares,
van 7 kulak, of omtrent 1 /2emmer.
met den strijkstok, waarbij meer op elkander
TIMIDE, fr. , timidus, lat. , beschroomd, bloovolgende toonen, of noten, gesleept en met
de, vreesachtig, versaagd. Timiditeit, beelkander verbonden worden. Tout d'un tischroomdheid , versaagdheid , vreesachtigrade, met eene streek, zonder ophouden.
held, blooheid.
TIRAILLEREN, tirailler, fr., been en weder trekTIMMIOS, teonius, in Turkije eene oude fransche
ken, omtrekken, omreizen ; ook vele schoten
zilveren munt , van 5 sous, ook timmin
achter elkander doen •; met de scherpschutters
genoemd.
aantasten •; wijders het trekken en weder
TINOCRATIE, die regeringsvorm, volgens welken
trekkender wissels, slechts om geld te maken •;
de burgersgrondeigenaars in de openbare
wisselruilerij. Tirailleur, fr., een scherplandsvergaderingen verschijnen, en alzoo aan
schutter •; wanneer, bij eenen aanval, telkens
de regering deel hebben.
weder een man voortreedt en op den viand
TIMON, de naam van eenen menschhatenden
schiet.
Athener, die zelfs in zijn grafschrift, den Tin As, tirasse, fr., (jaagkunst) een striknet,
lezer daarvan nog allerlei ongeluk toewenschvogelnet, om kwartels, snippen, leeu.wrikken
te ; een viand der menschen, een menschenenz. te vangen. Tirasseren, tirasser, fr., vohater.
gels met zulk een net vangen.
TIMONIUM, een huffs op een eiland gebouwd,
TIRE, de trek • in de wapenkunde de streep van
naar den Athener Timon alzoogenoemd.
hermelijn. Tire-ligne, eene trekpen. Tire-lire,
TIMOROSO, muz., vol eerbied, en tevens trillend.
het zingen der leeuwrikken , alsmede eene
TIMPAAN, fr. timpan, lat. tympanum , zeker
spaarpot. Tire a quatre Opingles, gesnoerd,
parkement, dat de boekdrukkers aan de
gedrongen, opgeschikt.
ers gebruiken.
TIRO, heette een jonge Romein, die met zijn
P
TINCTUUR, fr. , teinture, toebereid water om te
zeventiende jaar , voor bekwaam tot de
verwen • verw; figuurlijk, aanvang in eene
kri
jgsdienst verklaard was •; ook elke beginner
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inzaken, kunsten, wetenschappen en handwerken; scholier, leerling. Tironische noten,
verkortingen in het schrijven, waarvan zich
Tiro, de vrijgelaten slaaf van Cicero, het eerst
bediend heeft.
TIROIR, fr., eene lade, schuiflade, of, eigenaardi er treklade, van tirer. Pieces a tiroir,
tooneelstukkenwaarvan
, enkele tooneelen
geenen zamenhang onder elkander hebben •;
stukken zonder zamenhang.
TISANE of ptisane, fr., gekookt gerstewa ter.
TISCHAUFFERA, eene maat voor natte waren, jets
meer dan 5 kan.
TISIPHONE, eene van de drie helsche furien der
oude Heidenen • figuurl., een boos wijf.
TITAN, fabelk., bijnaam van Apollo, dichterl., de
Z011.
TITANEN, reuzen,

hemelbestormers, bekend door
de fabelleer der ouden.
TITANIT, titaankalk, een delfstof ,
waarin d e
hedendaagschen een eigen metaalstof ontdekt
he ben
TITEL, titre, fr., titulus, lat., opschrift, bovenschrift; ook het titelblad • insgelijks de benoeming der eertitels van eenen openharen
persoon. Titulus, een regtsgrond •; quo titulo.
lat., a quel titre, fr., met welk regt, onder
Welk voorwendsel? Titularius , lat., titulaire,
fr., hij, die slechts eenen enkelen titel, maar
geen ambt heeft. Titulatuur, eert4e1, eerbenaming. Tituleren, betitelen , Lienoemen ;
iemandeenen titel geven. Titulomanie, de
titelzucht • de zucht, of het verlangen, om
zich met bijzondere eerbetuigingen to laten
aanspreken.
TMESIS, eene spraakkunstige figuur, wanneer
men een zamengesteld woord deelt en jets
daartusschen plaatst.
TMETICA, geneesmiddelen, welke de afgelegene
rhumatische stof verdeelen.
TOAST, eng., een vriendschappelijke dronk, op
gastmalen, met eenige bijgevoegde aanmerkin en en betuigingen, ten aanzien van hem,
wiensgezondheid gedronken, of in opzigt tot
de zaak, waaraan, bij die gelegenheid, gedacht wordt ; ook het drinken op de gezondheid vaneenen afwezenden persoon.
TOBIASVISCH, bij Linn., amodytes tobianus, een
zandaal, of smelt.
TOEL, eene indiaansche zilveren munt, van
gelijke waarde als de ropij.
Tor, joodsch, goed. Toseth, goede daad.
TOFFANA, zie aqua toffana.
TOGA , een lang manskleed, gelijk de Romeinen
in vredestijd droegen.
TOILE, lijnwaad, gordijn van een schouwburg.
Toiles, linnens. Toilerie, lijnwaadhandel •
waren van lijnwaad
TOILETTE, fr., eigenlijk een doek, dien men over
eene tafel uitspreidt, om er datgene op to
le en hetwelk tot sieraad en opschik dient •;
antlers ook hetgeheele nachtgoed, kostbare
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edelgesteenten en linnengoed der dames;
insgelijks kaptafel, nachttafel der dames. Z(in
toilet maken, zich opschikken.
TOISE, fr., eerie fransche lengternaat van zes
voeten.
TOISON D' OR, fr., het guldenvlies • ook ridderorde
van hetguldenvlies.
Tor., het kleinstegewigt op Coromandel, waarvan er 24 een seer doen.
TOLENTINBROOD, (waarschijnlijk van de stad
Tolentino), zekergebak, datweleerde
weleer de Angustinermonniken als een toovermiddel verkochten, en waarmede zij eenen aanmerkeliken handel dreven.
TOLERABEL, tolerable , fr. , dragelijk, lijdelijk
tamelijk •; figuurl. , middelmatig.
TOLERANT, fr. , verdraagzaam, geneigd , om
een' iegelijk, die niet van ons gevoelen is, to
dulden. Tolerantie, tolerance, fr., verdraagzaamheid , toegevendheid , ook* verdraagzaamheid in het stuk van den godsdienst,
die toegevendheid, met Welke men iedereen,
die niet vanons geloof is, of met ons geene
gelijke grondstellingen heeft , behandelt.
Tolerantismus, de verdraagzaamheid in het
stuk van degodsdienst. Tolereren, tolerer, fr.,
dulden, met toegevendheid behaudelen •; ook
niet verhinderen, latengeschieden.
TOMAHAWK, eene soort van knods bij de wilden.
TomAN, tomani,
eene perzische rekenmunt van
50 abassi of omtrent 40gulden. Ook een gewigt, om die som in klinkende munt afte-

wegen.
een kunstig zamengesteld, naar gond

TOMBAK,

gelijkend metaal, spinsbek.
fr. , grafsteen; grafkelder. Tombeau ,
fr., graf. fig. de dood, het einde, de ondcrgang. Lit en tombeau, eene soort van ledekant.
TOME, tomus, de snede, het gesnedene, de wonde;
het afgesnedene, enkele Lafzonderlijke] deel •;
een boekdeel.
TOMIN, tomine, een goudgewigt der Spa njaarden,
waarvan er 2 een once makes.
TomoLo, eene italiaansche korenmaat.
TON ADILLA, een klein schouwspel der Spanjaarden, een comisch verhaal met muzijk,
hetwelk door danseressengezongen wordt, en
aarmede het stuk sluit.
w
TONGA, tonka, spaansche snuif, met finetoncaboonen vermengd.
TONELLADE, in Portugal hetzelfde als bij ons last.
Bij natte waren bevat het 52 almudas, bij
drooge 54 aroben.
TONJE, eene kleine indiaansche boot, met of
zonder zeil. Somwijlen worden er 2 zamengebonden, en zulk een vaartuig heet dan kata-

TOMBE,

panel,
Tomscu, versterkend. Remedia tonica, versterkendegeneesmiddelen.
TONNAGE, fr., tonnengeld, de impost op de
vaten, eene belasting, welke van de handels
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scheVen, naar het aantal der vaten, void
wordt. Tonne, fr. , in de zeevaark. , een
last van twintig centenaren, of 2000 pond.
Tonnegouds, honderd duizend gulden.
TONOLOGIE, de toonleer.
TONSUUR, geschoren kale plek op het hoofd
waardoor de Roomschkatholijke geestelijken
tot hetpriesterambt gewijd worden •; de
geschoren kruin der priesters. Tonsureren,
eenen katholijken geestelijken de tonsuur
geven.
Too SENT, munt van eel metaal, in Sina en
Jap,
an 2 seni waard.
TOPARCH, bur beer eigenaar eener burg, gebieder over een klein stuk lands. Toparchie,
zulk eene heerschappij.
TOPDSCHIS, turksche artilleristen.
TOPICA, de kunst, om argumenten of bewijsgronden uittevinden.
TOPISCH, plaatselijk, hetwelk zich op eene bijzondereplaats bevind. Topograaph, beschrijver van enkeleplaatsen in een land. Topographiè, beschrijving van een bijzonder
land of °ord. Topologie, ars topica, lat.
geschikheid, om zich de eigenschappen
eener zaak, naar zekere orde der begrippen,
die met dezelve gepaard gaan, in het geheugen to prenten.
TOQUE, tacque, in de landen, alwaar men naar
cauris rekent 40 derzelve. In Sina een woord,
bij het gehalte van het zilver in gebruik. Het
fijnste houdt '100 , het geringste 80 en het
fransche zilver 93 tot 95 toques.
TOQUEREN, met weinig vette en stoute trekker' of
sire en schilderen, op de wijze eener schets,
waarbij echter deze vrije streken dezelfde
werking doen als vele zorgvuldig behandelde.
TORA, de opgerolde wet, bij de Joden, waaruit,
bij den sabbat, door den voorzanger een
stukgezongen wordt.
TORAILLE , eene soort van ruwe onbewerkte
koralen.
TOREADORES, de ridders, welke in Spanje, bij de
aldaargewone stierengevechten , met de
stieren vechten.
TORMENTEREN, pijnigen.
TORNADO, travat, in de heete aardstreken, eene
hevige, met storm, dorider en bliksetn, gepaard gaande plasregen.
TORNADOS, de zuid-oostelijke orkanen in Seneg
amble.
TORNO, ital. , kring, omloop •; in vondelingshuizen, de bak, waarin de kinderengelegd
worden.
TORNOOI, zie tournoi.
TORPEDO, beefaal, donderaal.
TORPIDITEIT, slaperigheid, traagheid.
TORQUEREN, draaijen, omdraaijen • martelen,
folteren • ook eenen schuldenaar aanpakken
en voor hetgeregt slepen.
TORRAKAN, eene soort van insekten, mot, boekworm.

TOUP.

beschrijving van halfverhevene (basrelief) werken,van ho of
elpenbeen.
TORRICELLISCHE BUIS, de tegenwoordige barometer, van Torricelli, eenen leerling van Galllei, we ens de eerste daarmede gedane proefnemingen, aldus genoemd.
ToRso, ital. , een romp ,
een uit de oudheid
overgebleven , maar verminkt standbeeld,
zonder hoofd, armen en voeten.
TORT, fr. , onregt, beleediging, nadeel, on elijk •; remand tort aandoen •; a tort, ten onre to •; a tort et sans cause, t een regt en
billijkheid •; a tort et a travers, in het wild
in het honderd. Tortuur , torture , • fr.
foltertuig , foltering , die pijnigingen of
smerten , welke men eenen misdadiger aandoet , om hem tot bekentenis to brengen ;
depijnbank; figuurl. , een hooge graad van
ligchamelijke smerten; ook de grootste in-spanning van den geest. Tortureren, martelen, folteren,pijnigen, figuurl. , verdraaijen,
bij voorbeeld, den tin van een woord enz.
TORUS, de sterkste steun aan den voet eener znil.
Ook elk roodlid, dat eenen halven cirkel
uitmaakt,
of hooger dan de staf is.
TORYS, tories, in Grootbritanje de hofpartij, zie
whigs •, de koningsgezinden, welke het met
den koning, of met het hof, eens zijn, of de
vrienden der regering en van het Hannoversche Huis. De voornaamsten en hevigsten
onder dezelve heeten Hygfliers , de hoogvliegenden •; derzelver wederstrevers, of de
tegenpartij, de republikeinsgezinden, worden whigs, ook Rounds heats, rondhoofden,
genaamd.
TOSKAANSCHE MILLEN zie zuilenorde.
TOST, zie toast.
TOSTON, tostunt, eene portugeesche zilveren
munt van 100 rees of 4grosschen.
TOTAAL, total fr. , totaliter, lat., geheel, ten
voile. Totaliteit, het geheel. In totum, gansch
geheel en al.
TOU-CANI , eene oostindische koperen munt
waarvan 16 eenen fanon doen.
TOUCHE, fr., een slag, stoat ; een noodlottig
Coeval • ook eerieproef, beproeving, het toessen, of strijken der metalen aan den toetssteen • in de schilderkunst, den penseelstreek
van den schilder •; in de studentenspraak, eene
beleediging •; ook eene spotternij •; op badplaatsen, een spring- of spuitbad ; wijders
het steken van de trompet, bij het drinken
TORREUTONATOGRAPHIE ,

vangezondheid. Toucher

, fr . , toucher ,

aanraken, bevoelen, beta ter •; aandoen ;• ook

beleedigen. Touchant, roerend, treffend;• ook
smertelijk, bedroevend.
TOULOUSISCH KRUIS in de wapenkunde, een kruis,
dat ruitenvormig doorgebroken, en aan de
einden met kogels of paarlen versierd is.
Toup rr, een bos, ofhondel haar; ook het Naar

op het voorhoofd.
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fr. , een gang •; ook eene reis •; insgelijks
een streek, eenepots •; eene tour de baton,
een buitenkansje, een ongeoorloofd gewin,
een voordeel, dat men heimelijk geniet, door
op eene behendige wijze, van het een, of
ander,
partij te trekken. Tour de force, eene
ins panning
die veel kracht vordert. Het
,
worth figuurlijk in het zedelijke gebruikt,
om eene stoute en moedige daad uit te drukken; insgelijks beteekent het valsche haarlokken • ook de afdecling van eenen dans.
Tour a tour, beurtelings.
TOURC, turk, eene fransche zilveren munt, omtrent 18 sous waard, welke naar de levantsche handelstedengaat, en aldaar, 3 voor een
esselam, genomen wordt.
c
TOURMENT, fr. , pijn, kwelling, smert. Tourntenteren , tourmenter , fr. 9 tormenteren
kwellen, folteren, pijnigen, verontrusten.
TOURNELLE , fr. , lijfstraffelijke geregtskamer
voor het parlemcnt te Paris.
TOURNEREN, tourner, fr. , draaijen, wenden, of
eene wending even. A conto tourneren ,
(in het krijgswezen) in den rug vallen, omsingelen. Tournez, keer het blad om. Tournure,
fr. , de wending , welke men aan eene zaak
geeft, of die eene zaak aanneemt; ook gestalte, houding, gesteldheid van ligchaam, of
•
eest.
g
TOURNIQUET, fr. , een draaiboom, draaibord •
wervel; ook een heelmeesters werktuig , om
het bloed te stet en.
TOURNOI, tournois, tornooi, een ren- en een
steekspel der oude ridders •; ook een spiegelgevecht.
TOURNOIS, eene kleine munt, die voorheen in
Tours geslagen is; ook eene benaming 9
waarvan men zich in Frankrijk slechts daarom bedient, omdat men niet voor een gewigt
zoude houden hetgeen eene munt is, namelijk
100 livres tournois zijn 100 fransche livres
in geld, maar eene ponden in gewigt.
TOUT, fr., alles, het geheel •; partout, overal •;
a tout, troef uit; atout, troefblad; tout a fait,
geheel en al.
TOWER , eng. , toren; een root versterkt gebouw in Londen, hetwelk zoo wet tot eene
staatsgevangenis, als tot een tuighuis, tot
ne plaats voor de must enz. client.
ee
TOXIKOLOGIE, leer dergiften en tegengiften.
TRABEA, een koninklijk purper kleed •; een eerrok • een prachtig kleed der oude Romeinen,
niet ongelijk aan de toga •; ook een triumfkleed der oude romeinsche veldheeren.
TRACAS, fr. 9 eerie met gestommel en gewoel
gepaard gaande beweging; verwarring, onrust. Tracasseren, tracasser, fr. , heen en
wed er loo pen, zich om eene beuzeling kwelten • ook kibbelen, harrewarren. Tracasserie,
fr. , onnutte hindernissen, zwarigheden
tegenwerping •; leelijke trek •, kibbelpartij.
Tracassier, iêre. fr., hi' of zij, die onrust

TOUR,
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veroorzaakt, of kibbelt • iemand,die telf niet
weet wat hi' wil, die genegen is, om de zaken,
waarmede hi' zich bemoeit, in verwarring te
brengen • een harrewar ; ook iemand, die de
menschen onderling oneens doet worden, een
twiststoker.
TRACE, fr., spoor, indruk, kenmerk, teeken •
ruwe schets, op den grond gemaakt voor
eene teekening van eenen tuin, enz. • het plan
van eengebouw. Het wordt ook gezegd van
de eerste steken, welke men met de naalddoet
om de omtrekken der figurer) van een tapijtwerk te maken. Traceren, tracer, teeken,
afteekenen, afschetsen, ontwerpen •; ook voorteekenen, den omtrek van iets maken •steken. Getraceerd, afgeschetst, afgeteekend.
TRACHEA, de luchtpijp. Tracheitus, luchtpijpontsteking , Trachelus , de nek, achterste
gedeelte van den hals. Tracheoblennorrhoea,
luchtpijpslijmzucht. Tracheocele , de luchtpijpbreuk.
TR ACTABEL, tradable, fr., toegevend, handelhaat. ; ook gedwee, zachtzinnig. Tractabiliteit, handelbaarheid, toegevendheid. Tractaat, zie traktaat. Tractatie, de behandeling
eerier zaak. Tractant, traktant, iemand, die
een ander onthaalt. Tractement, traktement,
traitement, fr., onthaal •; de behandeling,
nianier van behandelen, bejegening in het
bewijzen van achting en beleefdheid, ook
bezoldiging. Tracteren, trader, fr., onthalen, oppassen •; ook handelen, behandelen.
TRADEREN, over even overt re Traditie,
de overlevering, uitlevering eener zaak in
eens antlers handen • de overgaaf eerier
stad • ook eene overlevering, oud verhaal •
het verspreide narigt zelf •; een oud gevoelen,
enz. Traditioneel, traditionnel, op de overlyvering gegrond, b. v. traditionele tvetten,
meeningen, dat is, wetten, meeningen, die
op de overlevering gegrond zijn. Traditive, een
narigt, hetwelk men van hooren zeggen heeft.
TR kDITOREN, in de eerste tijden der Christelijke
kerk zij, die, om vervolgingen te ontgaan,
hunne heilige boeken aan de overheid, ter
verbranding,.
overleverden
TR ADUCTIE, zie translaat.
TRAFIJK, trafic, fr., traffico,ital., nering,
•
handel,
de handel, welke door koop en verkoop, of
ook door verruiling der waren, gedreven
wordt. Trafiquant, trafijkant, handelaar,
koopman. Trafiqueren, trafiquer, fr., handelen, koopmanschap drijven.
TRAGEDIE, fr., treurspel, fig., een droevig voorval. Trag icomêdie , fr,. , een tooneelstuk,waarin
men eene ernstige handeling tusschen aanzienelijke personen voorstelt, en in welke
voorvallen enpersonen voorkomen, die ook
tot het blijspel kunnen behooren, en waarvan de ontknooping niet treurig is. Tragicomique ,

fr., het een betrekking daarop

heeft. Tragisch het een tot het treurspel
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behoort ; over het algemeen, medelijden en
droefheid verwekkend; treurig, bedroefd,
ongelukkig.
TRAHIT SUA QUEMQUE VOLUPTAS, lat., ieder heeft
zijn stokpaardje.
TRAJANEEN, feesten der Romeinen, door keizer
Adrianus, ter eere van Trajanus ingesteld,
en waarbij muzijkale wedspelien gehouden
werden.
TRAJECT, trajet, fr., overvaart, overtogt. Trajiceren, overvaren.
TRAJECTIE, zamenvoeging der woorden van een
geschrift, welke de woordvoeging wel niet
vereischt, maargebezigd wordt, gedeeltelijk
tot bevordering der sierlijkheid, gedeeltelijk
om eenen anderen zin voorttebrengen.
TRAJECTORIA, eerie kromme lijn, den we g. beschrijvende, dien een zwaar ligchaam doorloot.
TRAILLE, fr., naam dien men aan schuiten
geeft, welke dienen moeten, om groote rivieren over te varen.
TRAIN, fr., gang, schrede, sleep, trein • ook
hetgevolg van eenen persoon, hetwelk uit
paarden, koetsen, bedienden enz. bestaat •
ingelijks een hoop gemeene lieden. Mettre
beweging
en train, fr., in trein in
brengen. Train d'artillerie, fr., artillerietrein, alles, wat tot de toernsting van het
grove geschut behoort. Tout d'un 'train, fr.,
op eenmaal. Treineren, trainer, fr., slepen,
voortslepen, slepende neerhangen,
trekkers, dralen, slepende houden. Traineur
fr., een soldaat, die uit hoofde van vermoeidheld, of ziekte, of ook om Le stroopen, achterblijft; ook een landlooper.
TRAJO, eene kleine zilveren must in Venetie,
5 soldi of 1/4
lira doende.
TRAIT, fr., een trek of eene plaats in een boek;
eenegedachte, een inval, eene uitdrukking •
ook een trek in eenengoeden zin, bij voorbeeld slit is eengoede trek in zijn karakter;
ook bij de schilders, omtrek eener figuur.
Traitable, fr., buigzaam, handelbaar, zacht •
ook bedachtzaam, verstandig. Traitó, fr.
een traktaat, dat is, eene verhandeling of
geschrift • ook een vergelijk, verdrag. Zie
zie tractabel.
traktaat. Traitement , fr.
Traiteur, fr. , gaarkok. Zie Restaurateur,
TRAMONTANE, tramontano, fr• en ital., eigenlijk, aan gene zijde van het gebergte •; ook
een hinderlijke noordeivind, in italie en in
zee;
de middellandsche
• vervolgens de noordoordpool, naar welke de zeevarenster, den
den hunnen koers rigten; van daar, figuurl.,
zijne tramontane verliezen, in verwarring
komen, van zijn stuk geraken, niet meer
weten, wat men doen zal.
TRANCHtE, fr., gracht, re el om bet water
of te leiden en eenen grooters growl te le en
enz.; ook in het krijgswezen de loopgraven. Trancheren, trancher, fr., snijden, in
KUNST WD.
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stukken snijden, afsnijden ; doorsnijden, van

elkander snijden, voorsnijden.
fr„ stil, rustig, bedaard, tevreden.
Tranquiliseren, tranquilliser, fr., geruststellen, bevredigen. Tranquiliteit, tranquillite,
rust,stilte, bedaardheid. Tranquillentente
muz., rustig ,
bedaard.
TRANSACTIE, transactio, lat., transaction, fr.,
vergelijk, verdrag, minnelijke schikking.
Transigeren, transiqer, fr., tot een vergelijk komen, een vergelijk treffen.
TRANSCENDENT, transcendant, fr., in eene zedelijke beteekenis, verheven, zeer uitmuntend,
eenen hoogeren graad van volkomenheid
bezittende, dan andere din en. In de wijsbegeerte, datgene, hetwelk enkel in de beschouwing bestaat, en niet onder de zinnen
valt ; het een de grenzen der gewone ondervinding te buiten gaat. Transcendentaal,
transcendantal, fr. , afgetrokken , bovenzinnelijk, niet onder de zinnen vallende, alleen door het gezond verstand denkbaar.
Transcenderen, te boven gaan, overireffen.
Transcendentie; transcendance, fr., blijkbare
meerderheid, voortreffelijkheid, een hoogere
graad van mat of andere voorregten boven
die van andere menschen.
TRANSCORPERATIE, verandering van eel] ligebaam
in een ander. Transcorporeren, het eene ligchaam in het andere veranderen.
TRANSCRII3EREN, afschrijven •; berigten. Transcript, fr., afschrift, kopij. Transcriptie,
transcription. fr., overschrijving.
TRANSFEREREN, transfèrer, fr., overbrengen,
naar eene andereplaats brengen, verplaatsen, overdragen ; ook uitstellen tot eenen
anderen dag • insgelijks op een' ander over-

TRANQUILLE,

dragen, bij voorbeeld, het eigendom, de
bezitting,
enz.
verandering van gedaante,
figuurl., eene schilderij, de verheerlijking

TRANSFIGURAT1E,

van Jezus op den berg voorstellende, door
Raphael. Transfigureren, eene andere gedaante geven.
TRANSFORMEREN, transformer, fr., andere gedaante geven. Transformatie, zoodanige

verandering.
TRANSFUGEREN, overloopen,

zich tot den vijand
be even van het fransche transfuge, overlooper.
TRANSFUSIE, transfttsio, lat., transfusion, fr.,
het overgieten, doorzijgen, filtreren • ook bet
overstappen des bloeds van bet eene Bier in
het ligchaarn van het andere. Transfuseren,
transfuser, fr., overgieten.
TRANSGREDEREN transgresseren , overtreden ,
overschrijden. Transgressie, transgression,
fr. , overtreding, overschrijding.
TRANSIEREN, over aan, voorbijgaan .
TRANSIGEREN, transiger, fr. , handelen , met
iemand overeenkomen • elkander Everstaan,
verdragen.
55
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TRATisiutan, overgaan, overspringen, overschrijden.
TRANSITIE, transition, fr. , de over an in
eene rede, van de eerie zaak tot de andere •
ook de overgang in de muzijk; het voortgaan
van den eenen toon tot den anderen, door
halve toonen, inzonderheid , bij tusschenvallen.
TRANSITIEF, fr. transitif, overgaande, in de
spraak., worth van diewerkwoorden gezegd,
weer werking of handeling van het eene
voorwerp op het andere overgaat, bij voorbeeld, slaan bepaalt zich niet alleen bij den genen, die slaat, maar gaat ook over tot den
persoon, die geslagen worth, enz.
TRANSIT°, door an , doortogt. Transitogoederen,, doorgaande goederen. Transito-tol, de
doorgangtol. Transito-handel, de doorvoerhandel, of de handel met waren, die van
elders ingevoerd, en weder naar andere
oorden uitgevoerd en verzonden worden.
TRANSLAAT, translatie, overbrenging, vertaling.
Translateren , overbrengen , overzetten
vertalen. Translateur, fr. , translator, lat,
en en g. , iemand, die lets op een ander
overbrengt • ook overzetter, vertaler.
TRANSLOCEREN, verplaatsen, van de eene plaats
naar de andere overbrengen. Translocatie,
overbrenging.
TRANSMIGRATIE, het we trekker de verhuizing •
volksverhuizing • ook de gewaande over art
eerier ziel in een ander l' ham •; zielsverhuizing.. Transmigreren , van de eene plaats
naar de andere verhuizen.
TRANSMISSIE,

transmissio , lat., transmission,

fr., overzending •, voortplanting, overerving;
Transmissio hereditatis, de overdraging der
erfenis; overbrenging, ter hand stelling.
Transmitteren, transmettre, fr. , overbrengen , ter handstellen, overdoen, overzenden.
TRANSMUTABEL, transmutable, fr. , voor verandering vatbaar. Transmuteren, transmutes ,
fr. , veranderen. Transmutabiliteit, transmutabilitê, fr. , vatbaarheid voor verandering.
TRANSPARENT, fr. , doorzigtig, doorschijnend.
TRANSPIRABEL, transpirable , fr. , wat voor
uitdamping, uitwaseming, vatbaar is. Transpires-en, transpirer, fr. , uitwasemen, uitlekken, fig. , bekendworden. Transpiratie,
uitwaseming.
TRANSPLANTATIE, transplantation, fr., verpla nLing , overplanting. Transplanteren, transplanter, fr. , overplanten, verplanten.
TRANSPONEREN, transposeren, transposer, fr.
verzetten, antlers zetten, dan het de natuurlike orde der din en vereischt, bij voorbeeld
woorden , letters. In het spel,
zijn inzet van
de eene kaart op eene andere plaatsen. Muz.,
een stuk hooger of dieper in Loon stellen,
zingen, spelen. Transpositie, transposition ,
fr. , verplaatsing , verzetting, bij voorbeeld

TRAV.

van een muzijkaal stuk in een' anderen toon.
fr. , overbrenging, overvoering van
de eeneplaats naar de andere •; ook overbrenging eener opgerekende som op de andere zijde. Transportschip, een vaartuig , om
troepen overtebrengen. Transport, fig. , hevie drift, vervoering. Transporteren, transporter, fr. , overbrengen, overvoeren, overdragen; van de eene plaats naar de andere
zenden • ook geregtelijk afstaan; insgelijks
in den oorlog, order een geleide van krijgsy olk, overvoeren • fig. , in vervoering brengen. Transporteur, fr. , een werktuig, om
hoeken te meten, en op eene andere vlakte
over te brengen; hoekmeter.
TRANSUBSTANTIATIE, verandering in een ander
wezen • ook de leer der verandering van
brood en ,wijn, in het avondmaal, bij de
Roomschkatholijken.
TRANSVERSAAL, transversal, fr. , dwars door
midden door • schreef. Transversales, of
collaterales , verwanten van zijdelingsche
linie, als broeder en zuster, en derzelver
kinderen •; zoo ook kleinkinderen.
TRANSVECTIE, leendienst. Ook zeker feest bij de
Romeinen, ter gedachtenis aan de overwinning bij Regillo op de Latijnen behaald.
TRAP, drep, dorzucht, eene ziekte der schapen,
waarbij het voeder hen doet uitieren, en, na
eenige weken, doet sterven.
TRAPEZIUM, lat. , trapeze, trapkoide, fr. , ongelijkzijdig vierkant.
TRAPPE, (LA) eene zees strenge kloosterorde, in
de zeventiende eeuw opgekomen , welker
medeleden een wollen hem d dragen, volstrektgeen vleesch eten, op stroo slapen , en
simmer spreken. Trappist , trapiste, fr.
broeder dier orde.
TRASSEL, een gewigt in Arabic van 28 pond.
TRANTA, ital. , uitgestelde wisselbriel, zekere
som, welke op ecnen bepaalden tijd en eene
aangewezene plaats betaalbaar is.
een wissel van eene kleine som.
TRATTARELLA
,
TRATTO, de cords di corda, eene straf der misdadigers in Italie, waarbij hun de ledematen
met touwen uit elkander getrokken en gerekt
worden.
TRAUMA, eene wond, eigenlijk iets geboords.
Tr
t' heetende of wondmiddelen.
TRAVAIL, fr., arbeid, afmatting, bezwaarlijkheid, vermoeijenis. Travaux, meerv., rnoeite • daden, ondernemingen, vestingwerken.
Travailjeren , travailler, fr. , werken , bewerken, bearbeiden; kwellen. Travails, fr. ,
travailje, een noodstal, hoefstal.
TRAVERS, traverse, fr., dwarsweg, dwarsstreep,
dwarsbalk; ongelukkig toeval, onverwachte
verhindering. A travers, dwars door. De

TRANSPORT,

travers, van ter zijde. Traverseren, dwars

doorloopen, doorreizen; figuurl. , in den
we g staan, hinderen •; in de rijkunst, schuins
loo en op zijde loo can,
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eene visschersboot te Rochelle
met een mast en twee zeilen.
TRAVESTEREN, travestir, fr., omkleeden, verkleeden ; fig., vermommen, ook het werk
eens schrijvers in eerier potsierlijken stip
verkleeden. Getravesteerd, verkleed, omgekleed, enz.
TREBLE, klaver; in het kaartspel, het klaverblad.
Tam, fr. tirail, eene lijn, om een schip voort
te trekker) ; ook hetgezamenlijke touwwerk
van een schip : met veil en treil.
TREILLE, de wijndruif, wijngaard, met wijngaard overgroeide gang. Treillage, in tuinen
een houten traliewerk , rondom hetwelk
natuurlijk loot geleid wordt. Treillis, een
roosterwerk, traliewerk.
TREIN, eng. en fr. train, eene reeks van elkander volgende menschen •; ook omloop van
handel, zwang: lets in trein brengen, in
treingeraken.
TRENA, een deel- of scheidingsteeken, twee
punten, die somwijlen boven zekere klinklettersgeplaatst orden, ten teeken, dal. die
niet met de daarnevens staande tot twee
klanken zarnengetrokken, maar op zich zelveil moeten uitgesproken worden, bij voorbeeld
TREMENTEN, dat is, bevers, worden ook de kwakersgenoemd.
TREMISSIS, het derde deel eener romeinsche
gouden munt, solidus genoemd •; een derde.
TRENOIS, driederleigemengd koren, gemengd
voeder. Ook zomergraan, dat slechts 3 maanden op het veld staat.
TREMOR, het sidderen, de vrees.
TREMPLIN, fr., springplank, voor koorddansers,
eene schuinsliggende plank, waarop deze
kunstenaars den aanloop nemen, om eenen
grooten sprong te does.
TREMULANT, een bevende toon, langzame triller,
ook een orgelregister. Tremulatie, de beweging der deelen eens ligchaams, zonder merkelijke beweging des geheels. Tremuleren,
(in de muzijk en zangkunst) bij eene heele
noot, met eene trillende beweging, den toon
lang uithouden.
TREPAAN, trepaneerboor, trepan, fr., schedelboor, een heelkundige boor, om de hersenP merle te doorboren; van bier trepaneren, trepaner, fr., den schedel doorboren.
TREPIDATIE, trepidation, fr., siddering, beving
ook in de sterrek., de schijnbaar zwenkende
beweging des sterrenhemels. Trepideren,
sidderen; vreesachtig of verschrikt zijn.
TRÈSOR, fr., trezoor, schat, een voorraad van
kostbare dingen, inzonderheid goud en zilver, geld enz. Tresorie, trezorie, de sehatkamer, de plaats, waar de gelden des staats
bewaard worden. Tresorier, fr., trezarier,
schatmeester, rentmeester, betaalmeester.
TREssE, fr., een uitgoud- of zilverdraden, ziide,
garen enz. geweven, boordsel, op de kleedeTRAVERSIERE,

TRIB.

ren • ook eene vlecht, of een aantal gevlochtene haren ; eerie haarsnoer. Tresseren,
vlechten, het Naar vlechten.
TRIAGE, fr., het uitgelezene eener waar, de uitkipping, schifting.
TRIALIST, iemand die beweert, dat de mensch
uit drie deelen bestaat, namelijk uit ligchaam, ziel en geest.
TRIANDRIEN, planter), welker bloesems 3 stuifBraden hebben.
TRIANGELKRUIS, wapenk., zulk een kruis, aan
welks 4 einden zich driehoeken bevinden.
TRIANGULAIR- of trigonaalgetal, een driehoekig
getal. dat in een driehoek uitgelegd kan
worden, zoo als: 1, 3, 6, 10, 15, 21 enz.,
ontstaande uit de som der rekenkunstige
reeks 1, 2, 3 enz.
TRIANGULAIRE, fr., driehoekig. Triangle, fr.,
triangulus, lat., triangel, driehoek. Trias
harmonica, lat., de muzykale drieklank
het accoord.
TRIANGULATIE, het verdeelen van eenegroote
uitgestrektheid lands in driehoeken, ten einde
dit land op te meten en in kaart te brengen.
TRIANON, een lang gebouw, op eene beschaduwdeplaats in een Bosch. Ook 2 koninklijke
lusthuizen in het fransche departement Seine
et Oise.
TRIARCHIE, die soort van regeringloosheid, als
er drie tegelijk rege
r en, en de een aan de
anderen niet onderworpen wil zijn.
TRIAS, de drieheid, drietal. Ook in de ocheleerdheid de drieeenheid.
TRIBOMETER, wrijvingmeter, werktuig, am de
graden der wrijving te bepalen.
toeeigenen, opdragen,
TRIBUEREN,
schatting betalen. Zie tribut,
TR1BULATIE, tribulation, fr., tegenspoed, wederwaardigheid, angst. lijden •; ook het beangstigen, kwellen. Tribuleren, beangstigen,
i
pjnigen,
kwellen, martelen, verontrusten,
la gen, folteren.
P
TRIBUN, fr., gemeensman, iemand die voor het
y olk spreekt. Tribunaal, tribunal, fr., re tbank, regterstoel. Tribunaat, tribunal, fr.,
het ambt van eenengemeensman ; desgelijks
de tijd der waarneming van zoodanig ambt.
Tribune, fr., bij de Rotneinen, eene verheveneplaats, van waar men tot het y olk sprak,
of de schouwspelen bezag; bij de Franschen,
en oak bij ons, eene afgezonderde verhevene
plaats, in de hooge landsvergaderingen, voor
het yolkgeschikt ; in de bouwkunst, de lan-

taarn op eenen koepel.
de 3 afdeelingen,
,
TRIBUS

waarin Romulus de
iuwoners van Route verdeelde,
en welke ieder
een voorstander, tribuun (tribunus) had.
TRIBUT, fr., de aan een y olk opgelegde schattin g, welke het van tijd tot tijd, ten teeken
zijner onderwerping, betalen moet •; ook elke
andere schatting aan den landheer, deels

van landerijen, deels van personen •; impost,

TRIN.
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TRIT.

be/asting, fig., het gene men meent, van Tam, ital., een driespel, driestemmig muzijkstuk • fig., een klaverblad van vrienden, geanderen, Ms eene verpligting, te mogen vol.zelschap van drie personen. Triole, muz., eel'
deem, Tributaire, fr., schatpligtig, cijnsbaar.
drieslagg
van drie toonen of noten.
, verbindin
tijdruimte van 30 jaren. TriTRICENNIUM,, eene
esitnatie het straffen van den 30den man TRIOBOLON, een gewigt van 1/2 drachma.
c
(b. v. bij een vergrijp, waaraan vele deel TRIOBOLUS, eerie oud-grieksche munt, omtrent
5 stuiv. waard.
hebben).
TRIOLET, een gedicht, dat uit acht reels beTRICRIASIS, ziekte der oogleden, wanneer derstaat, waarvan de beide eerste eenen volkozelver haren naar binnen groeijen, en het
menen zin hebben • terwijl na den derden
oog kwetsen.
reel,
de eerste, en na den zesden, de beide
g
TRICK, whistspel., iedere sleek boven de vereerste herhaald moeten worden.
eischte 6 steken.
TaicoLori, een gedicht van driederlei verssoorten. TRIPARTIT, een deel van een geheel dat in drie
deelen verdeeld is. Een verdrag ,
waaraan drie
TRICOLORE, driekleurig de (fransche nationale
artijen deel hebben.
kleur, uit wit, rood en blaauw bestaande.)
P
TRIPE!, drievoud, drieledig. Tripelalliantie,
TRICOT, de breinaald. Tricotage, breiwerk, het
triplealliance, fr., een drievoudig verbond.
breijen. Tricoteren, Tricoter, breijen.
Tripetaal, driebladerig. Tripleren, verdrieTRICTRAC, fr., ook tocadille, ital., toccatogli,
"voudigen. Tripliceren, het derde aanklagttiktakspel, eenc soort van spel, waarbij in
schrift inleveren. Triplicaat, een derde
bord de dobbelsteenen uit eenen beker
een
afschrift. Tripliek, bet tweede verantwoorgeworpen worden, bij de Latiinen lasus ladingsgeschrift, beantwoording van de in het
trunculorum, genaamd. Ook bet bord waarop
dubliekgemaakte tegenwerpingen. In triple,
dat spel gespeeld wordt.
in drieen, onder drievoudig afschrift. TriTRIDENT, fr., een drietand, een vork met drie
plum, lat., het drievoudige.
tan en waarmede de zeegod, Neptuun, bij
de ouden wordt afgebeeld. Triennium, lat., TRIPOLI, eene witgraauwe aarde, tot gladmaken
ofpolijsten gebruikt wordende.
tijd vau drie jaren. Triennaal, triennal, fr.,
driejarig. Trifolium, lat., een drieblad, kla- TRIPOT, fr„ een danshuis • speelhuis, of eene
andere slechteplaats. TripOtage, een men
verblad; fig., gezelschap van drie personen.
sel van sp ijzen, poespas, alles door elkander.
Triglotismus, lat., de zamenstelling uit drie
lyphe
, sieraad aan eene dorische TRIMS, de gouden drievoet, waarop de Pythia
talen. Trig
van Delphos zat •; ex triode dictum, ma tzuil. Trigonometric, driehoeksleer, kunst, of
spreuk.
wetenschap, om uit drie gegevene deelen
van eenen driehoek, de overige drie door TRIQUEBALLE, sleepwagen •; ook malle Jan genoemd, bij de Artillerie in gebruik.
berekening te vinden ; driehoeksmeetkunde.
TRIREGNUM, de drievoudige kroon van den paus.
Trilateraal, trilateral, fr., driezijdig,
TRIREME, een roeischip der Ouden, met 3 rijen
TRIERARCR, bij de Romeinen, de bevelhebber van
raeibanken. Oneigenlijk bekwamen ook de
een schip met 5 roeibanken. Bij de Atheners
schepen van nog meer rijen dezen naam.
de naam van die burgers, Welke de aorlogTRISARCRIE, regering van drie personen.
schepen onderhouden moesten.
TRISECTIE, de deeling, of verdeeling in drieen.
TRIGA.MIE, een drievoudig huwelijk.
TEISET, (tre-sept, trois-sept, drie zevens), zeker
TRILLER, zie trillo, en tremulant.
kaartspel.
TRILLIOEN, duizendmaal duizend billioenen..
TRISMEGISTUS, de driemaal groote en verhevene,
TRILLO, de trifler; het scherp en duidelijk slaan
de bijnaam van Hermes of den egyptischen
van twee hij elkander gelegene, en op het
Mercurius.
haastigste verwisselende toonen.
TRISMUS, de kinnebakskramp,
mondklem.
TRILOBIT, eene soort van versteende mosselen.
TRISTE, treurig, droefgeestig. — Tristesse, de
TRIMESTER, een vierendeeljaars, drie maanden.
treurigheid, droefenis.
TRIMETER, een driemeter, driematig of zesledig,
TRISTICRON, een drieregelig gedicht.
Jambisch vers ; ook Senarius, zesvoet.
TRISYLLABUM, lat., drielettergrepig woord.
TRINITEIT, lat. trinitus, fr. trinitó ,, drieeenheid. Trinitaris, trinitarius, lat., drieeen- TRITERNE, in de boekdrukkerijen en boekhandel,
drie zoodanig gedrukte vellen, dat men
heidbelijder, ook eene roomsche munniksdie, alvorensgevouwen te worden, in elkanorde, die zich hoofdzakelijk onledig houdt,
der moet steken.
met Christenen uit de turksche slavernij te
TRITREISMUS, driegoderij, driegodendom ; ketbevrijden.
terij van hen, die stellen, dat de drieeenheid
TairroxiscH, drienamig • het een uit drie deelen
in drie oriderscheidene Goden bestaat. Triof leden bestaat. Trinomium, drienamige
theist, een driegadenbelijder.
rootheid , in de stelkunde.
g
TRITOGENIA.
,
bijnaam van Minerva.
TRINQUART, een klein schip van 12 of 13 ton,
waarvan de Franschen zich ter haringvangst Tarrori, fabelk., naamvan eenen zeegod, onderzeegod.
in het kanaal bedienen.

TROP.
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TRITS
,
een drietal.

het vermolmen, tot poeder wrijven,
bijzonder ook van de spijzen tusschen de
tanden of in de maag.
TRIUMVIR, lat., een drieman. Triumviraal, bet
driemanschap.
TRIVIAAL, eigenlijk het een men allerwegen
vindt, gemeen, laag, plat, van het lat. trivium, zijnde eene plaats, waarvan drie we en
onderscheidene rigtingen hebben, een driesprong, kruisweg. Triviaalscholen, burgeren,
volksscholen, waar slechts de noodzakelijkste
en nuttigste maar eene geleerde wetenschapP verkregen worden. Trivialiteit, gemeenheid, platheid.
TROC, fr., wisseling, ruiling. Troqueren, ruilen,
verwisselen, bij voorbeeld waar teen waar.
TRocanus, dichtk., voet van eene lane
g en
eene korte lettergreep, als : leerde.
TROCHLIET, versteende, kronkelende slak, kronkelsiak.
TROCHILITEN, versteende slakken, kegelvormige,
zeergekronkeld en met eene ovale opening.
TROCHITEN, versteende zeesterren, ingedaante
naar kleine molenraderen gelijkende.
TROEBEL, fr. eneng., trouble, drappig, onklaar.
TROGLODYTEN, holbewoners • bij de Romeinen
en Grieken, eene soort van menschen, die in
holen en onder de aarde leefde • wijders
Joden, die eertijds lien naam droegen, en
gezegd warden, in verborgene holen, afgoderij gepleegd te hebben •; figuurlijk, zij, die
zich ergens schuil houden.
TROJAK, eenepoolsche must van omtrent 2
stuivers, en waarvan er 2 een schostak doen.
TROILUS, een zoon van Priamus en Hecuba, nog
zeer jong door Achillis in den tempel van
Apollo gedood.
TROISGEWIGT, troismark (naar de stall Troyes),
eengoud- en zilvergewigt, waarvan men zich
voorheen in Frankrijk, Engeland en Nederland bediende.
TROKAR, trokaar, een wondheelers werktuig,
tot het aftappen van het water, zijnde een
driehoekige naald in een kokertje.
TROMBE, waterhoos, zeekolom,
groote zwarte
wolk, welke zich, in degedaante van eenen
trechter, met eenen wervelwind op de aarde,
of op de zee, nederstort, en het water enz.
met onstuimigheid in de hoogte trekt.
TROMPE, een spreektrompet, jagthoorn, waldhoorn • ook mondtrompet.
TROMPETTE MARIN, zeetrompet, muzijkinstrument met eene enkele dikke snaar.
TROPE, tropus, lat., (redek.) woordwending,
woordkeer, woordverwisseling, verandering
der beteekenis van een woord, figuurlijke
uitdrukking, bij voorbeeld, de lente des leyens, voor de jeugd. Tropisch, tropologisch,
verbloemd, oneigenlijk. Tropologie, de leer
der tropen, dat is van de oneigenlijke of ver-

TRITURATIE,

TSCHA.

bloemde uitdrukkingen en spreekwijzen.
eteekenen,
zeg
de vanen, standaarts
en de overige buit, welke in eenen slag veroverd zijn.
TROPICUS, keerkring, plaats alwaar de zon, in
den zomer of winter, weder terug schijnt te
keeren. Er zijn er twee, te weten: de keerkring
van de kreeft tropicus cancri,, en die van
den steenbok, tropicus capricorni. De tijd,
gedurende welken de zon van een dezer
punten tot het andere, en weder terug -tot het
eerste schijnt te loo en heel een tropisch
zonnejaar. Tropisch, de keerkringen betreffende.
TROPOLOGIE, zie trope.
TROPP°, al te zeer, wordt tot nadere be paling der
woordengebruikt, welke de tijdmaat aantoonen, b. v. Allegro nontroppo, niet al te
vrolijk.
TROQUE
,
zie trot.
TROTS, trotschheid, hoogmoed. Trotseren, tarten, ter en braveren.
TROTTE, fr., de draf van een paard. Trotteren,
draven. Trottin, een loo er lakkei, loop'on en die tot het doen van boodschappen
gebruikt wordt. Trottoir , een verheven
steenweg, voet ad naast den grooten weg.
TROUBADOUR, eene soort van oude dichters,
zangmeesters in Frankrijk, in de middeleeuwen • zij maakten op allerlei voorkomende
gelegenheden verzen, werden hooggeschat,
en y onder' order de duitsche minnedichters
de ijverigste navolgers.
TROUBLE, fr., onrust, onlust, oproer, opstand.
Troubleren, verontrusten, storen, verwarren.
TROU-MADAME, een spel met ivoren balletjes,
op eene soort van biljarttafel, aan Welker
einde een kleinportaal met vijftien openin-

TROPHEEN ,

gen is, waarin men deze ballen zoekt testooten • gekkenspel.
fr., troep ; gezelschap • een hoop menschen. Troupen, krijgsbenden, troepen.
TROUSSEAU, een bundel (sleutels, pijlen). Ook
hetgene eene bruid tot uitzet medegegeven

TROUPE,

wordt.
TROUVAILLE, fr.,

een vond, iets dat men bij toeval vindt, of ontmoet.
TRUMEAU, het stuk van eenen muur tusschen
twee vensters, een vensterkolom •; een groote
spiegel ter bekleeding der kolom, tusschen
twee vensters of ramen.
TRUNCUS, tronc, de enkele romp eens ligchaams.
De stam van eenen boom. De hoofdstam eenen

familie.
eene maat, met welke in de omstreken
van Nantes het zout verkocht wordt. Van
dezelve maken 25 een mud.
TSALO, bij de Birmanen eene gouden keten,
welke op de borst gedragen wordt en den
adel aanwijst.
TSCHAIKE, naam van een klein schip of eene

TRUSTER,

TULL.

TUTE.
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boot, waarvan zich de Hongaren op den Donau, en de Rozakken op den Nieper bedienen,
om daarmede van den eenen oever naar den
anderen te varen.
TSCHERWONEZ, eene oude russische goudmunt,
welke (1660) onder Peter dengrooten, naar
het model der duitsche dukatengeslagen
werd. Op de voorzijde stond de beeldtenis
des keizers, en op de keerzijde de rijksadelaar,
destijds bedroeg zij 21 /4 roebel.
TSE—TANG, dat is , zaal der voorvaderen , in
Sina eengebouw, zoo als er elke familie een
heeft, en in welke het beeld van den man
gevonden wordt, die zich onder de vooroutiers des slams door verdienste boven anderen onderscheidde.
TUAC, een drank der Indianen, van het sap, dat
uit de afgesnedene takken van den sagoboom
loot en wit als melk, versch gedronken,
zoet, maar na het koken of gisten zuurachti g is.
TUBA, de trompet. In de ontleedkunde heeft
men de tuba Eustachiana, een trompetachtig
deel van dengehoorgang, door BARTH. EUS—
TACHIUS heteerst waargenomen, en de Tubae
fallopianae, of moedertrompet.
TUBIPOREN, pijpkoralen. Tubiporiten, versteende
pijpkoralen, wormsteenen. Tubus, lat., eene
pijp • sterrekundige kijker. Zie teleskoop.
TUCHTFELDIANERS, aan hangers van Tuchtfeld,
die, in het begin der vorige eeuw, te Halle
in Duitschland, alle uiterlijke godsdienst en
de symbolische boeken verwierp, en biecht
en avondmaalvoor kunstgrepen hield, waarmerle de zielengevangen werden.
I'm, eengewigt op Coromandel van 1 1 /4 bis
of 50paloins, dat is 3 pond 21 1 /2 load Lei
ziger handelgewigt.
TUDOR, stamnaam van het koninklijk geslacht
in En eland dat met Hendrik VIII begon.
TUGRA, de naam des turkschen keizers, zoo als
die op de munten en eenige poorten van het
binnenste des Serails te zien is.
TUILERIE, tegel- of pannebakkerij, panne- of
tegelschuur. Tuilerien, koninklijk paleis te
Parijs, aldus genoemd naar de tegelbakkerijen , welke zich te voren op die plaats
bevonden.
TUISKO, tuiskon, god der oude Duitschers, naar
wiergevoeIen hi' nit de aarde was voortgekomen.
TUIT, TULT, eene turksche zilveren munt, omtrent 12 stuivers waard.
TULIPOMAME , de tulpenzucht , tulpenwoede ,
hartstogtelijke tulpenliefhebberij, daar men
weleer,voor eenen enkelen tulpbol duizend
en meerguldens besteedde •; van hier tutpenhandel, evenveel welke handel in tulpen;
inzonderheid die windhandel, welke in 1637,
van staatswege vernietigd werd.
Tuut, de vertrouwde en dienares van Frigga,
de 5de godin uit het geslacht Asen.

TUMAN, de

straalkrans rondom het hoofd der

heiligen.
TUMEFAGTIE
,
g ezwel, het

zwellen.
geraas, oploop, oproer, opstand. Tumultuant,een rustverstoorder, oproermaker.
Turnultueren, opstaan , oproerig worden.
Tumultueux, fr., oproerig, onordelijk.
TUN, de ton, een engelsch handelgewigt van
20 hundreds of centenaars, of 80 quarters
of 2240pond.
TUNG ET NUNC, voorheen en nu.
TUNICA, lat., tunique, fr., wittewollen onderrok,
zonder mouwen, bij de oude Romeinen •; land
wambuis •; onderkleed der roomschkatholijke
geestelijken.
TURAK, eene hongaaarsche kleine munt, van
omtrent 2 centen.
TURALO, MUSTAPHUR, eene turksche gouden munt,
welk105 paras, of omtrent 45 stuivers geldt.
TURBATIE, rustverstooring, verontrusting. Turberen, verontrusten, de-rust verstoren. Turbulent, onrustig, onstuimig, stormend, woeJig, woelziek.
TURBIMITEN, versteende slakken, welke smal,
tang en zeer gekronkeld zijn, en eene kleine
opening hebben.
TURGESCENTIE, volheid, zwelling, voile maat tot
overloopens toe. Turgesceren, opzwellen.
TURLUPIN, fr., een lompe zwetser of snoever, een
ellenclige grappenmaker, die altijd jets gees.
tigs wit zeggen, en diets geschiktst voor den
dag brengt. Turlupinade, onnoozele geestigheid, te on as getoond vernuft, platte, zoutelooze zinspeling, of spotrede. Turlupineren,
te on as geestig willen zijn, zoutelooze en
platte toespelingen maken •; op eene lade wijze
foppen, zich met iemand vrolijk maken, hem
belagchelijk zoeken te maken.
TURMA, bij de B.omeinen eene afdeeling ruiterij,
ewoonlijk uit 30, zeldzaam uit 32 man
g
bestaande, en in 3 decurien verdeeld.
TURMACHE, een scheepsbevelhebber bij de
Turken.
TURMEN, in Sina en Siam een bij het zilver
gebruikelijk gewigt, hetwelk te gelijk als
rekenmunt gebruikt wordt, 12 dukaten

TUMULT,

waard is en ook Siltras heet.
TURNOSE, eene

oudere munt, welke het eerst te
Tours in Frankrijk geslagen werd, 1 aas
woog en omtrent 6 stuivers waard was.
TURPIS PERSONA, een berucht mensch, berucht
persoon.
TURTE, torte, een ligchaam, dat boven breed
is, maar beneden spits toeloopt, eerie om ekeerdepiramide.
TUSCULANUM, het landgoed van den redenaar
Cicero • ook elk, aan de zanggodinnen gewijd
landgoed.

de voogdijschap. Tutor, de voogd.
Tutoriurn, het aanstellen der voogdijschap.
TUTELAIR, beschermend. Ange tut6laire, fr.,
TUTELA,

beschermengel.

UBER.
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ital., eh el • muz., spel of gezang van
alien • dat alle stemmen of muzijkinstrumenten invallen !
TYBURN, eeneplaats, omtrent 500 schreden
van Londengelegen, alwaar alle ter flood veroordeelden voorheen geexecuteerd werden.
TYCHE, grieksche godin van het gelukkige en
ongelukkige toeval.
TYMPANISEREN, in eenen slechten naam brengen.
Tirmpanitis, windzucht, trommelzucht. Tympanum, lat., het trommelvlies in de ooren
ook zekerparkement. Zie timpaan.
TYMPF, tumph, eene poolsche zilveren noodmunt, in 1665, onder Johannes Casimir,
geslagen.
TYPE, typus, tat., (boekdrukk.) letter, drukletter; voorbeeld, ontwerp ; monster, afbeeidsel,
afschaduwing. Antic us een tegenbeeld.
Typisch, afbeeldend, afschaduwend, wat in
de toekomst werkelijk geschieden moet; typische, theologie, die godgeleerdheid, welke in
degebeurtenissen van het oude testament
voorbeelden van , en toespelingen op de
geschiedenissen van het nieuwe testament
vindt. Typologie, leer van de voorbeelden.
TYPHOMANIE, slaapziekte, met koorts en razernij
of waanzinnigheid verbonden.

TUTTI,

TYPHON,

UITE.
zie tronibe.

soort van heete koorts, waanzinniheid
g
,
verdooving, zinneloosheid.
TYP1SCH, zie type.
TYPOGRAAPH, boekdrukker. Typographie, boekdrukkunst. Typographisch, drukkunstig, de
boek'drukkunst betreffende. Typographist
hij, die over de boekdrukkunst iets geschreven heeft. Typolithen, afdrukken, afdrukseis,
steenen, waarin andere ligchamen zich of edrukt hebben, alvorens die verhard zijn.
Typologie, zie type. Typometrie, kunst om
landkaarten als boeken te zetten en te
drukken.
TYR, de Ode god uit het geslacht Asen, het lot
van den oorlog beslissende.
TYROCINIUM, oorspronkelijk de dag, waarop de
jonge Romeinen (Tyrones) met de mannelike toga bekleed werden. Vandaar bekwam
dit woord de algemeene beteekenis van leer.
tijd of leerjaren
TYRTAEUS, cen veldheer der Lacedemoniers, die
den mood der krijgslieden, door zijne vurige,
wegslepende gezangen, wist te verlevendigen,
of op te wakkeren.
TZAKO, poolsch, schako, hoofddeksel, hoed of
muts der krijgslieden.

TYPHUS,

U.

LT ultimo,
u ltimo

op den laatsten (dag der maand)
ut supra,
als boven.
UBBONITEN, een tak der Mennoniten, naar derzelver stichter Ubbo Philippi aldus genoemd.
UBI, in de logica een bijzonder praedicament,
waarbij men eene zaak beschouwt ten aanzien van deplaats, waar zij zich bevindt.
Deze eigenschap, van op eene plaats te zijn,
beet ubieteit of ubietatie • terwijl ubiecatie de
uitbreiding in eene plaats, welke actier is,
dat is,van de plaats
die de zaak in zich
,
bevat.
UBERTEIT, volheid, overvloed, vruchtbaarheid,
rijkdom.
UT S.,

lat., waar het iemand wel
gaat, daar is zijn vaderland.
UBIQUE, lat. overal. Ubiquiteit, in de bedorvene
schooltaal der middeleeuw, ubiquitas, alomtegenwoordigheid (van het ligchaam en bloed
van Christus). Ubiquitist, ubiquist, hij, die
zich overal wel bevindt. In de kerkelijke
geschiedenis worden zij, die de alomtegenwoordigheid van Christus ligchaam , uit
kracht van depersoonlijke vereeniging van
deszelfsgoddelijke en menschelijke natuur,
beweren, met lien naam benoemd.
UITEREN, het een van binnen genaaid is, van
buiten overnaaijen.
UBI BENE, IBI PATRIA
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een hesluit, bevel, of eene verordening
van den russischen keizer.
Thum, dapper strijder, de 12 de god uit het
Scandinavischgodengeslacht Asen.
UKOWALLISTEN, eene bijzondere sekte van doopsezinden naar hunnen stichter Uko
Walks
g
,
zoogenoemd, en in sommige leerstellingen
van de overige doopsgezinden afwijkende.
ULANEN, oorspronkelijk Tartaren, die naar
Polen kwamen, en zich in Litthauen vestigden, aldaar eene goede ligte kavallerie
uitmakende, welke vervolgens bij andere
Europische leers nagevolgd is.
ULCERAT1E, ettering, zwering, zweer. Ulcereren,
etteren, zweren. Ulcereux , etterig, zwerend.
ULCISSERE1V, wreken, straffen,
acus, ulcere zweer, etterbuil, onderscheidt
zich van een abces en eene etterende wond,
daardoor, dat zij een goeden etter, maar
slechten en onzuiveren bevat, waarvan zij
gezuiverd moet worden, eer zij genezen kan
worden. Ulcus anthriticum, jichtzweer.
Ulcus artificiale, kunstzweer, zoo als de
fontenelie enz. Ulcus vernerium, chancre,
venusbuil, venerische zweer.
UL MA de vergadering der turksche wetgeleerden of wetleeraars.
ULNA, elleboogsbeen, el.
ULTERIEUR, fr., aan gene zijde •, de latere.
ULTIMA, lat., de laatste lettergreep. Ultimatum,
de laatste verklaring, het eindbesluit of eindbescheid. Ultimo, zie ult. Ultimum, het
laatste, uiterste. Ultimus, de laatste, benedenste.
ULTOR, wreker.
ULTRA, lat., verder, ginds. Plus ultra, altijd
verder. Non plus ultra, niet verder, de
hoogste trap of gra_ad. Ultracrepidantie, de
dwaze neiging,
om zonder kennis te willen
bedillen. Ultracrepidiseren, zonder kennis,
alles beoordeelen • van het latijnsche gezegde : ne sutor ultra crepidam, schoenmaker,
houdt u bij uwe leest. UM-alizarin, lat., color
ultrantarinus, overzeesehe kleur , bergb!aauw, schoone hemelsblaauvl e kleur. Ultramontain, aan de andere zijde der bergen.
Ultra»tundain, bui ten de wereld of de aarde,
dat is, hemelsch, of in den hemel. Ultra
posse nemo obligatur, niemand kan gedwongen worden, om boven zijn vermogen te
handelen. Ultrarevolutionair, overdreven
omwentelingsgezind.
ULYSSES, zoon van Laertes, koning van Ithaca,
echtgenoot van Penelope, varier van Telemachus, een der deelnemers aan den trojaanschen oorlog, en door zijne dapperheid en
slimheid beroemd.
UMBER, omber, bergbruin, eene soort van
verwaarde.
UMBILICIT, eene soort van versteende slak,
navelslak.
UMBRELLA, een zonnescherm (der dames).
UKASE,

UNIT.

vEn, eene zwaluw maakt
nog . geen' zomer.
UNANIEM, unanime, fr., unanimeter,uno animo,
lat., eenstemmig, eensgezind, eenparig • van
eenerlei meening en gezindheid. Unanimitelt, eenparigheid, eensgezindheid, overeenstemming in gevoelens en gezindheden.
UNCIA, eene once.
UNCIAALLETTERS, groote of kapitak beginletters
(in druk).
UNDECAGONE, een elfhoek.
UNDULATIE, golving, golvende beweging, het
schommelen. Unduleren, eene golvende
beweging hebben, zich golvend bewegen,
golven, schommelen. Undulismus, de golfslag, golving.
UNGART, eene andere schrijfwijze voor ongari.
UNGUENTUM, eene zalf, of een, met vet toebereid, geneesmiddel, hetwelk de dikte van gewonen honig heeft, dus dunner dan ceraat
en dikker dan een liniment.
Um, fr., gelijk, glad, eenvoudig, eenkleurig,
vereenigd, verbonden.
die romeinsche en
,
namelijk nummi)
UNICI
grieksche munten, welke sleeks eene enkele
maal in muntverzamelingen voorkomen.
UNIFORM, een- of gelijkvormig , gelijke drat of
kleeding, dienstkleeding (der krijgslieden).
Uniformeren, gelijkkleeden, eenparig, gelijkvormig, overeenstemmend maken. Unifor»Weil, de eenparigheid of eenvormigheid.
UNIGENITUS, de eeniggeborene (zoon). Zie Bulla.
UNILATER4AL, unilateralis, lat., eenzijdig, bij
voorbeeld contract,
waarbij slechts de eene
artij verbonden wordt.
P
UNION, fr., eeniging, vereeniging, eenheid •
eendragt. In de schilderkunst de geschikte
verbinding en zamenstelling der kleuren,
zoodat zij, als eene enkele onafscheidbare
massa, in ,let oog vallen, en eerie enkele
onder vooruitsteekt.
laats , daarin, bijz
P
UNIONISTEN, religievereenigers.
UNIQUE, fr., unicus, lat., enkel, eenig in zijne
soort.
UNISON, ital., eentoonig, eenstemmig. Unisonus, de zamenstemming, het vermengen van
tweegelijke toonen, die in gelijke tijden,
evenveel zwaaijingen maken, of waarvan
geen hooger of dieper, dan de andere is.
UNITARIER, hij, die slechts een' persoon in de
godheid aanneemt •, ook een eenheidsvriend,
aanhanger der eenhoofdige regering.
UNITEIT, de eenheid, een ding op zich zelf, nit
welks meermalige bijelkandervoeging eene
hoeveelheid ontstaat • en waarvan het meervoud, in zeker opzigt, het tegendeel is. Drie
el de Brie eenheden,
uniteiten in het tooneelsp,
de eenheid van handeling, plaats en tijd, die
inrigting van eenituk, dat in hetzelve slechts
eene hoofdhandeling is, welke op eene plaats

UNA MEMO NON FACIT

geschiedt, en niet langer dan vierentwintig
men duurt.
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levendheid, aardigheid, hoofsche levenswijs.
vereenigend. Unitis viribus, lat., met
URBANISSEN, eene soort van Clarissernonnen,
vereenigde krachten.
welke onroerendegoederen bezitten mogen.
UNIVERSAAL-INSTRUMENT, een sterrekundig werktuig, om de declinatie en re to klimming URD, het verledene • eene der Nornen, de 5
oud-noordsche godinnen, Urd, Weranda, en
der vaste sterren, ten alien tijde, ook bij
Skuld, het verledene, tegenwoordige en toedag, te vinden.
komstige.
UNIVERSAAL-MENSTRUUM, noemden de oude schei- 1
e of bijt
ende middelen.
kundigen een (denkbeeldig) vocht, dat alle URENTIA, scherp,
ligchamen konde ontbinden, zonder dezelve URGENT, dri p end noodwendig, dat geen
uitstel lijdt. Urgentie, drang der omstandigaantetasten,
of zich zelve te veranderen.
heden, nooddrang. Urgeren, dri p en drijUNIVERSALE, lat., algemeen, algemeene uitven, aandrijven, op lets sterk blijven staan.
schrijving, vorstelijke brief en manifest, (bijzonder) in het voormalige Polen. Universalia, URIASBRIEF, brief, met oogmerk geschreven,
om den overbrenger nadeel te doen, en
algemeene dingen of voorwerpen •; gemeene
waardoor deze zelf zin ongeluk bewerken
middelen. Universaliteit, de algemeenheid ,
moet • (van de bijbelsche geschiedenis 2
die eigenschap, eener zaak, krachtens welke
Samuel '11, vs. 14-17).
zij aan alle, of ten minste aan bet grootste
gedeelte van de din en eener soort eigen is, URIM en THUMMIM, de borstlap der hoogepriesters, in het oude testament, en de daardoor
of ook de onderscheidene soort van een
bekomenegodspraken.
geslacht in zich bevat, de algemeene inhoud.
Universeel, universel, fr., algemeen, alles- URINE, fr., pis. Urinaal, urinal, fr., pisglas •
zie urocriterium.
omvattend • universele erfgenaam, algemeene
URNA, eene maat voor natte waren.
erfgenaam, hoofderfgenaam.
UNIVERSALIST, hij, die de algemeenheid van
URNE, fr., eene lijkbus, waarin de ouden de
Godsgenade gelooft.
asch van eenen overledenen bewaarden •
UNIVERSITEIT, hoogeschool, akademie, leerschool
kruik, welke door de schilders den rivier- of
voor alle wetenschappen.
water odes onder de amen gegeven wordt;
UNIVERSUM, bet al, heelal.
vaas, tot sieraad op jets geplaatst •; bus,
UNIVOCATIE, volkomene gelijkheid in de beteewaarin oudtijds de stemmen verzameld werden.
kenis der begrippen, eenerlei benarning van
onderscheidene dingen, eenduidigheid. Uni- UROCRITERIUM, pisteeken •; pisbeoordeeling. Uromant, een piswaarzegger, of waarzegger uit
vocum, univoque, eenerlei zaak beteekenend;
eene uitdrukking van gelijke beteekenis.
de pis. Uromantie, piswaarzeggerij. Uroskoop, een piskijker, pisbeschouwer. UoskoUNO AMMO, lat., met dezeltde gemoedsgesteldpie, de piskijkerij, pisbeschoum ing.
held, een hart en een zin. Uno ore, uit eenen
mond, eenparig.
URPHEDA, een eed, lien een vrijgetaten gevanUNO CON'rEXTU, in eenen zamenhang, onafgegene moest afleggen, dat hi' zich, wegens de
broken. Uno tenore, in eenen vat. Unum
verduurdegevangenschap, niet zoude wreidenique, een en hetzelfde •; het eene even als
ken.
bet andere.
URSULINNERINNEN, Urselinernonnen, eene in de
UN POCO, ital., (muz.) een vveinig, bij voorbeeld
16 de eeuw ter eere der Heilige Ursula geun poco allegro, een weinig of eenigzins
stichte Vrouwe-orde,welke zich onledig houd t
gaauw.
met jonge meisjes te leeren en op te voeden.
URANIA, eene van de negen zanggodinnen, die
URTICATIE, de netelgeeseling (tegen gevoelloosbijzonder als de uitvindster der sterrekunde
held of verlamming der ledematen), het geevoorgesteld worth; naam van Venus.
selen met brandnetels, om in de verslapte
URAN1KON, een muzijkinstrurnent, hetwelk uit
ledematen weder leven en warmle te brengen.
twee harpen bestaat, zes octaves heeft en USAGE, usance, fr., usantie, gebruik, gewoonte.
door claviatuurgespeeld worth; uitgevonden USALTON, eenegeorgische munt, omtrent 6 stundoor F. van Holbein.
vers waard.
URANOGRAPHIE, de hemelbeschrijving. UranoloUSBEKEN, tartaarsch y olk, hetwelk thans Grootgie, hemelkunde. Uranometrie, hemelmeBucharije beheerscht, mohamedaansch is,
tin g. Uranoskoop, een hemelkijker, hemelonder eenen Chan staat ens zomers eene
waarnemer. Uranoscopie, hemelbeschouwing
nomadische leefwijze leidt.
of waarneming. Uranoscopus , de sterre- Uso, A USO, gewone betaaltijd of wisseltermijn,
ziener, naam van eenen visch, die beide
wissel gebruik. Uso doppio, dubbele betaoogen op het hoofd heeft. Uranus, fabelk.,
lingstermijn.
de vader van Saturnus • ook eene, door USQUEBAC, safraanbrandewijn.
Herschell ontdekte, dwaalster, welke nog USTENSILIA ; ustensilien,ustensiles, fr.,gereedverder van de zon tan Saturnus verwijderd is.
schap, bruikbaar Buis- en keukengereedURBAAN, steedsch, aardig, wellevend, welgemaschap.
nierd, bevallig. Urbaniteit, de steedsche wel- USUCAPEREN, door verjaring bekomen ; door

UMTIEF,
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lang bezit en gebruik den eigendom van ids
verkrijgen. Usucaptie, gebruikneming, eigening door gebruik. Zie verjaring
UsutEL, usuel, fr., gebruikelijk, gewoon.
USUFRUCT, usufructus, lat., usufruit, fr., lijf togt, vruchtgebruik. Usufructaris, usufructarius, lat., vruchtgebruiker, vruchttrekker.
Usum, een turksch woord, hetwelk, voor eenen
legernaam geplaatst, eenen grooten p eer of
vorst beteekent.
USURE, fr., woeker, woekergeld.
,
USURPANTIE
gewoonte.
USURPATIE, wederregtelijke aanmatiging ; bezitDeming, overweldiging ; daad, waardoor
iemand eene zaak, die hem niet toekomt,
zich toeeigent •; het onwettige bezit zelf.
Usurpateur, fr., usurpator, lat., onwettige,
of onregtmatige bezitnemer, of bezitter van
iets • overweldiger, regerings- of troonsroover. Usurperen, aan zich trekkers, zich aanmatigen, verweldigen, gewelddadig of onregtmatig zich toeeigenen.
Usus, gebruik. Ex usu, door oefening, volgens
gebruik. In usu, gebruikelijk. Ad mum,
tengebruike. Usus-fructus, vrucbtgebruik.
ITT, de naam der eerste noot, in de klankladder, de C.
UTERINI, zusters en broeders van dezelfde moeder.
UTERUS, de baarmoeder.
UTHAR, uber, uijer, uterus, zijn zeer naauw
verwanschapt.

VOC.

utile, fr., nuttig, voordeelig, heilzaam.
Utile, lat., het nuttige, nut; miscere utile
dulci, het nuttige aan het aangename paren.
Utilisatie,
de aanwending ten nutte, of ten
beste. Utiliseren
nuttig makers ten nutte
,
aaim enders. Utiliteit, het nut, de nuttigheid,

UTIEL,

bruikbaarheid.
Utopie, de naam van een verdicht land,
weiks inwoners hun levee in wellustige en
vadsige ledigheid doorbrengen •; het luilekkerland.
UTRAQUISTLN, bijnaam, welke voorheen aan diegenen gegeven werd, welke het avondmaal
(sub utrague, namelijk specie) onder beiderleigedaante, wilden uitgedeeld hebben.
UT, RE MI, FA. SOL, LA, de 6 toonsyllaben (naar
Guido, Aretin, in de Il de eeuw), naar welke
men eertijds de klankladder plagt aftezingen •; van daar Utremifasollariers, zij, die
zich van deze 6 syllaben bedienen •; vergelijk
ook Solfeggeren en Solmiseren.
UT SUPRA, zie ut s.
UVEA namelijk membrana) lat., uvee, fr., het
druivenvliesje in het oog.
UXOR, huisvrouw, echtgenoot. Uxorium, eene
belasting bij de Romeinen, welke ongehuwden, (lie eene vrouw onderhouden konden,
betalen moesten.
UXORIUM, lat., bij de Romeinen, eene schatting,
welke alle oude vrijers, of zij, die ongehuwd
bleven, aan de openbare kas moesten opbrengen.

UTOPIA,

V.

V., als romeinsch cijfergetal, S. V. in de mu-

zijk violino. V. votre.
VA votre altesse, uwe hoogheid.
V. A. R., votre altesse royale, uwe koninklijke
hoogheid
V. c., verbi causa, of v. G. verbi gratia, bij
voorbeeld.
V. D., volente Deo, zoo God wil.
V. D. m., verbi divine minister, dienaar van
hetgoddelijk woord.

V. T., vetus testamentum, het oude testament.
V. v., vice versa, been en weder • omgekeerd.
VERT., vertatur, men keere (het blad) om.
VERT. s. PL., verte si placet, keer (het blad) om,
als het u belieft.
videl, videlicet, namelijk, to weten.
VID., vide, of videatur, zie, of men zie.
Voc., voce, op het woord, of artikel, als men
jets uit een woordenboek aanhaalt, b. v.,

videatur. Fabri thesaurus, voce Calathus.
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VOL., volumen, de b
and, of het deel van een
werk.
, volti subito
V. s,
,
ital., (muz.) keer schielijk
om.
VT., vidit, hi' heeft het gezien, of doorgezien.
VA ! fr.,het ga! het zij zoo ! (in kansspelen). Va
banque, het geldt de bank • va-tout, om alles
tegelijk ; ook zoo veel als maal, bij veorbeeld;
set et le va, quinze et le va, zeven- vijltienmaal de inzet.
VACANT, ledig, open, onbezet. Vacantie, de tijd,
gedurende welke eene plaats onbezet is •; opschorting van ambtswerkzaamheden, rusttijd
voor leeraren en leerlingen ; ook voor de
leden van hooge geregtshoven, regeringsleden, enz. Vacat, lat., het ontbreekt, is open,
of onbezet. Vacature, vacatuur, het openstaan of onvervuld zijn van een ambt of
post.
VACCI1Y, het koepokkengif. Vaccinateur, fr.,
een koepokinenter. Vaccinatie, de koepokinentie. Vaccine, de koepokken, koepokinenting. Vaccineren, de koepokken inenten.
De merkwaardige en gelukkige verbreider
der zoo weldadige koepokinenting was Eduand Jenner, een engelsch arts, op het einde
der vorige eeuw.
VACEREN, ambtelooszijn, open staan •; zich laten
vinden, bezig zijn.
VACILLATIE, de wankelende, waggelende, of ook
trillende beweging eens ligchaams ; het wankelen of waggelen ; onbestendigheid, besluiteloosheid, wankeltnoedighei
d. Vacilleren,
waggelen, wankelen ; besluiteloos of wankelmoedig zijn.
VACUEREN, ledig maken, ontledigen. Vacuiteit,
ledigheid, ijlheid. Vacuum, lat., het ledig,
ijdel, ledige ruimte. Volgens het gevoelen
van eenige geleerden, zoude daar, waar de
wereld met alle ligehamelijke en stoffelijke
dingen ophoudt, eerie ruimte zijn, die ledig
van alle, ook nog zoo fijne stof is. Zie spatie,
spatium.
VADE MECUM, lat., ga met mij • iets, slat men
altijd bij zich draag,t als een zakboek, eene
verzameling van luimige verlialen, snedige
gezegden, enz.
VADrmomum, eigenlijk de belofte, om voor het
geregt to verschijnen ; de borgtogt.
VAGABOND, fr., vagabundus, lat., een rondzwerver, landlooper. Vagabonderen, rondzwerven, het land afloopen, als ledigganger of
landlooper rondtrekken.
VAGE, vague, fr., vagus, lat., wijdloopig, onbepaald, grenzenloos ; couleur vague, bij de
schilders, eene fickle kleur, of zeker licht,
bij voorbeeld, op de wolken. In vago, in het
wild, onbepaald. Vageren, rondzwerven, op
goed geluk van de eene naar de andere
laats trekken.
P
VAKIE, eenperzisch gewigt, 1 once zwaar.
VAL, een goud- en zilvergewigt in Oostindie,

VANI.

7 a 9 azen zwaar. Een touw, dienende om de
raas en via en op- en neer to laten.
VALABEL, valable, fr., geldig, regtsgeldig • ook
de waarde hebbende (van munten).
VALE, lat., vaarwel ! afscheid. Valedicerne,
afscheid nemen, vaarwel zeggen •; afdanken.
Valedictie, het afscheid nemen.
VALENCIA, eerie romeinschegodin der gezondheld, welke met degrieksche Hygea overeenstemdc.
VALET, de hoer in het kaartspel • valet de
chambre, kamerdienaar.
VALETEREN, als knecht opwachten, moeijelijke
diensten verrigten.
VALETUDINARIUS, lat., valètudinaire, fr., een
ziekelijk mensch, sukkelende zieke, die
bestendig krukt, of van eene zwakke gesteldheld is.
VALEUR, fr., valor, lat., valuta, ital., de waarde,
muntwaarde, geldigheid eener muntspecie.
Valeur revue, de waarde ontvangen, eene
nitdrukking, waarvan men zich bij wissels
bedient. Valeur revue comptant, in gereed
geld ontvangen. Valeur en compte, waarde
in rekening. Valour en marchandises, waarde in koopwaren. Validatie, de geldigverklaring, afmaking, betaling. Valide, geldig,
regtmatig, wettig, sterk en gezond, welvarend. Valideren,,
geldig maken of verklaren
geldig zijn, voor goede betaling elder (bij
wissels). Vatiditeit, geldigheid, regtsgeldigheid.
VALIRLLA, of walhalla, volgens de oudnoordsche fabelleer, het verblijf der gesneuvelden
,
in den hemel
de wooing
e d r helden aan
gene zijde van het graf.
VALIES, fr . valise, ital. valigia , een mantelzak.
VALurA, ital., bedrag, waarde (van wissels).
VALVATIE, schatting of waardering der mun-

ten.
VALvEREN, lat., valvare, schatten ; bijzonder de
waarde der munten bepalen • waarderen.
VAm piRE, fr., bloedzuiger •; volgens een bijgeloovig gevoelen, een afgestorvene, die uit
zijn graf opstaat, menschen en vee aanvalt,
en, door uitzuiging van het bloed, doet
sterven.
,
eene soort van groote vledermuizen
VAMPIRE
in Amerika, welke den slapenden het bloed
uitzuigen, terwijl zij hun met de beweging
harer vleugelen verkoelen,
VANDALISMUS, de ijver, orn werken van kunst
engenie te vernielen, ontleend van de Vandalen of Wandalen, eon duitsch yolk, dat in
de 5 d° eeuw Italie overstroomde, en zich aan
vele verwoestingen schuldig maakte. In het
algemeen woest- en barbaarsehheid.
VANILLE, een gewas in Oost- en Westindie,
welks specerijachtige zaadkorrels voor
eoladegebruikt w'orden.
VANILOQUENTIE, snoeverij, windmakerij, pralerij.
VANITA.S, lat., vaniteit, ijdelheid, vergankelijk-
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heid ;windmakeril. Ook draagt eerie schilderij, welke,allerlei kinderspeeltuig en bellenblazende figurer) voorstelt, den naam van
vanitas. Vanitas vanitatum, et' omnia vanitas, ijdelheid der ijdelheden, het is alles

ijdel.
VANTEREN, roemen,

pralen, snoeven. Vanterie,
pralerij, snoeverij, opsnijding, wind.
VAPEUR, fr., damp, welke it vloeistoffen opstijgt; dam bad. Vapeurs, dampen, maagopstijgingen, spanningen in het onderlijf, en
daaruit ontstaandegrillen en kwade luimen,
bijzonder bijvrouwen •; ook ingebeelde ziekte
der dames om degebreken van het hart en
der Opvoeding to bemantelen. Vaporatie, de
uitdamping, uitwaseming, het opstijgen der
dampen. Vaporeren, dampen, vervliegen.
Vaporeux, fr., dam end vervliegend. Vaporisatie, de uitdamping, uitwaseming.
YARDING, vierding , fierding, eerie kleine munt
in Riga, waarvan 60 eenen rijksd. doen.
VARIA, lat., gemengde zaken • velerlei, allerlei.
Variabel, veranderlijk, onbestendig. Variabiliteit, veranderlijkheid. Varianten, (varianteslectiones), de onderscheidene lezingen
(in hand- en drukschriften), welke meestal door de afschrijvers veroorzaakt zijn.
Variatie, verscheidenheid, verandering, bijzonder in de muzijktoonen. Varietas, lat.,
varieteit, onderscheid, afwisseling, verscheidenheid : varietas delectat, verscheidenheid
behaagt. Varieren, veranderen, afwisselen,
onderscheiden zij,
n ontaarden. Variorum,
de nederlandsche uitgaven der klassieke
schrijvers, met de onderscheidene lezingen en
aanmerkingen van onderscheideneschrij vers.
VARIOLAE, depokken, kinderpokken, kinderziekte.
VARIOLIT, cen stee p van dondergroene kleur,
met ronde, graauwachtige viekken.
YARIX, aderbreuk, bloedaderknoop, aderkrop,
krampader, een gezwel, dat door tegennatuurlijke uitzetting eener bloedader, op een
of meerplaatsen ontstaat. Varix anevrismaticus, pols-bloedadergezwel , kramp-slagadergezwel.
YARUS, tonthus, Venusbloem, puistjes in het
gezigt of kleine harde knobbeltjes, door
scherpe stoffen of belette uitwaseining optstaande.
ITAsA, in het algemeen vaten of pollen, als in
eerie apotheek enz. Vasa sacra, vaatwerk,
dat in de kerkengebruikt wordt.
VASAL, vassaal, eigerilijk, al vie iernands brood
ect en tot zijn gezin behoort •; bijzonder een
lid van hetgezin van eerier) koning of vorst,
aan wien men, in het middeleeuwsch latijn,
den naam van vassus, zoo als naderhand
lien van ramitiaris, gaf; en daar zulke lie den
door cans met leenen beschonken werden,
eel) leensman; voorts ook een onderdaan,
over het algemeen.

VEGE.

V ATICINIA, lat.,

waarzeggerijen, voorzeggingen ,
voorspellingen. Vaticineren, voorzeggen,
voorspellen, waarzeggen.
YATIKAAN, vaticanus, lat., vatican, fr., eigenlijk een der zeven bergen van Rome •; vervolgens het pauselijk paleis, pauselijk hof op
denzelven • ook de pauselijke stoel en Croon.
VA-TOUT, zie va.
VAUDEVILLE, fr., een yolks- of straatliedje.
VAURIEN, fr., een deugniet, dagdief, liederlijke
knaap.
VAUXHALL, eng., een lusthof, eerie aangename
en vrolijke verzainel- of vergaderplaats,
welke, we ens hare prachtige verlichting en
aangenaam muzijk, veel bezocht wordt.
VArEL, eene maat in het voormalige Lotharingen, bijzonder voor zout, van omtrent 34
pond.
VECTOR, lat., eigenlijk een voerman •; ook een
reizende, die door eenen voerman elders
heengevoerd wordt. Radius vector, meetk.,
de regte lijn, die uit het brandpunt eener
ellips , tot den omtrek getrokken wordt.
VEDA.M, verzameling van vier heilige boeken
der Hindous, welke de hoofdgronden van
dengodsdienst der Braminen uitmaken, en
derzelvergevoelens over God, de ziel en de
wereld behelzen.
VEDETTE, fr., eene ruiterwacht, schildwacht,
door de ruiterij uitgezet of uitgezonden •;
vedettes, schilderhuisie op de wallen.
VEER, een onderling verbonden gezelschap •
een der twee bijzondere rotten van Amster-.
damsche waagdragers, die zich, door de bijflamer' van klapmulsen en borate hoeden, onderscheiden . Veemgerigt, heimelijk gerigt, de
bloedbanbijzonder in de middeleeuwen),
waardoor men de diestijds plaats hebbende
gebrekkelijke regtsoefening verbeteren, en
inzonderheidgeweld onderdrukking en
moord wilde straffen. De veemregters vergaderden meestal in afgelegen bossehen en
onderaardschegewelven, en hadden overal
hunne bespieders. Bij, die voor hunne vergadering geroepen werd, moest daar verschijnen, of duchten, doorstoken to worden. Verscheidenegruweldaden, en de verkorting
eindelijk van de re ten der wettige overheid,
veroorzaakten, in het begin der zestiende
eeuw, hunne uitroeijing.
ATEERLING, quadrans, eene zilveren munt, waarop 3 torens, met eene poort in het midden,
door de stad Hamburg, sedert 1336, 'geslagen,
en van welke er 4 een schelling doen.
VEETE, haat, wrok, vijandschap.

planten, gewassen. Regnum vegetabite, het plantenrijk. Vegetatie, de wasdom, groeijing, het plantenleven. Vegetatief,
groeijend, wassend. Vegeteren, wassen, groei-

VEGETABELIEN,

jen, de levenskracht uit de aarde trekkers •;
eenplantenleven leiden, zonder eigene werkzaamheid.

VELD.

ital., een avondgezelschap , onder
voorname personen.
VEHEMENCE, fr., hevigheid, vuur, onstuimigheid.
Vehement, hevig, onstuirnig, hartstogtelijk.
VEHICULATIO, eene soort van rijdenden post (met
eenen kleinen ligten wagen, vehiculum genoemd), welke door keizer Nerva, in Italie,
aangelegd werd ,
en waartoe de voerlieden met
paarden of muildieren bestendig moesten gereed staan.
VEHIKEL, vehiculunt, lat., een voertuig, toevoeringsmiddel • bevorderings- of gelegenheidsmiddel.
VEILLEUSE, fr., eene nachtlamp.
en omtrent
VEIssEL, eene korenmaat in Savoij,
1 schepel groot.
VErrsDANs, chorea s. viii eene zeer zeldzame
ziekte, welke echter vroeger meet gewoon was
dan thans, en in eene soort van stuip- en
krampachtige trekkingen in de uiterste ledematen bestaat, in de handen eene krampachtige beweging der vingers, en in de voeten
een onwillekeurig springer' of dansen veroorzaakt.
VEKA, eene korenmaat in Hongarije, omtrent
een half mud.
VELAMENT, voorwendscl, schijngrond •, de belooning van een kunstenaar voor een geleverd
kunstwerk.
VELEDA, Velleda , eene, in de eerste eeuw levende, maagd en waarzegster, welke door
sommige duitsche volken goddelijk vereerd
werd.
VELIN, parkement van het vel van zeer jonge
kalveren, lammeren en geiten • velen papier,
naarparkement zweemend papier.
VELINISCHE GODIN, eene godin, wier beeld zich op
eenige oude munten bevindt. Zij wordt door
velen voor de Minervagehouden, welke van
de stadVelia dien naam bekomen zoude
hebben.
VELITES, veliten, lit gewapende soldaten.
VELLEITEIT, een barbaarschwoord der dialectici,
om eenen zwakken, onvolkomen wil, zonder
ernst of kracht ter uitvoering, uittedrukken.
VELLON, velon, de koperen count Spanje.
Dertig stuks realen in doze must does slechts
17 realen van zilver of deplata,
VELOCE muz. , snel , gezwind , zooveel als

VEGGHIA,

presto.
VELOCIFETE, een

VERB.

— 445 —

in Frankrijk uitgevonden wagen, dienende om spoedig voort te komen.
Velocipede, fr., werktuig , hetwelk men
daarop zittende als op een paard, met de voeten in beweging brengt, om alzoo spoedig
voort tegaan. Velocissimo, ital., zeer gezwind. Velociteit, velocite , fr., snelheid
gezwindheid.
eerie oude fransche maat voor natte
VELTE
waren, 6 kannen houdende.
VELUM, voile, het zeil, de sluijer. relent pale

ti um het oppergehemelte, het weeke verhemelte.
VENA, lat., de ader. Venaesectio, lat., aderlatin g. Vena poetica, de dichtader, geschiktheid tot het verzenmaken.
VENAAL, veil, verkoopelijk, te koop. Venaliteit,
de verkoopelijkheid, veilheid. Vendabel, verkoopbaar, verkoopelijk, veil.
VENDEMIAIRE, de wijn- of eerste herfstmaand,
in den franschrepublikeinschen almanak.
VENDITE, in sommige oorden, de voddemarkt.
VENDU, ook vente, fr., verkooping • bijzondere
opveiling bij enkele stukken of deelen. Venditeren, veil of te koop hebben, veilen.
VENEFICIUM, lat., de giftmenging, vergiftiging
betoovering door een' liefdedrank.
VENENUM, venij,
n vet if boosheid. Veneficus,
eengifmenger. Venefica, gifmengster.
VENERABEL eerwaardig , vereering waardig.
Venerahile, het hoogwaardige, gewijde ouwel
of misbrood (in de roornsche kerk). Veneratie, de vereering, eerbiediging. Venereren,
vereeren, eerbiedigen, eerbied betoonen.
ENERISCH , ei genlijk hetg ene Venus betreft •
V
maargewoonlijk, in eenen slechten zin • yeneriek, met de Venusziekte besmet, dezelve
betreffende of daartoe behoorende.
VENIA, lat., verlof, venia aetatis, afslag van
eenige jaren der minderjarigheid, monde
,
Ven,ia
m aetatis bekomen, voor
ve rklaring
den tijd meerderjarig verklaard worden.
VENTIEL, ventil, fr., in de orgels, de lucht- of
windklep, welke belet, dot de wind, die door
de blaasbalken in de pjipen gedreven wordt,
niet weder terug kart gaan • ook, om den
wind uit te laten • bij de pompen, de klep,
welke de terugvalling van het water verhindert. Ventilatie, zifting, opheldering • schattin g (taxatie) der goederen, die men verdeelen wil • onderzoek voor het vellen van een
vonnis. Ventilator, een windvanger, luchttrekker, luchtreiniger, een toestel, om versche
lucht ineen vertrek te brengen. Ventileren,
ziften (van kaf afzonderen) • van alle kannen
beschouwen • schiften.
VENTOSE,

fr., de windmaand, in den fransch-

republikeinschen almanak, van '19 februarij
tot 20 maart.
VENTRILOQUE, fr., een buikspreker. Zie gastriloo.
VENUS,

fabelk., de godin der liefde • geslachts-

liefde, wellust, sterrek., eene dwaalster, ook
de mot en- en avondster genoemd.
VERACCLINSEN, accijns, pacht, of belasting opleggen, of betalen.
VERACITEIT, geloofwaardigheid.
VERADONISEREN, verfraaijen , opsmukken, zoo
schoon als Adonis maken.
VERBAAL, verbalis, lat., woordelijk, mondeling.
Proces-verbaal, zie rotes. Verbale injurien,
woordelijke beleedigingen, lasteringen. Ver.
hatiseren, mondelijk over eene zaak hande-
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len, daarover spreken ; ook veel woorden
gebruiken.
V ERBETATIE DER LUCID', de trillende beweging
der lucht, door welke het geluid voortgebragt wont.
VERBIAGE, fr., gesnap, snapachtig- of praatachtigheid, menigte van onnutte en onbeduidende woord en, woordkramerij. Verbena',
fr., woordenrijk. Verbositeit, woordenrijkheid,praatachtigheid, wijdloopigheid. Verbotenus, lat., woordelijk, van woord tot woord.
Verbum, lat., een woord, werkw000rd. Verbi
causa, of gratia, bij voorbeeld. Sit venia
verbo, met verlof om to spreken, dat ik mij
van de uitdrukking bedienen moog.
VERBOUWERLREN, ontstellen, onthutsen.
VERCLAUSULEREN, bepalen, door voorwaarden of
bedingen vaststellen, tegen Inisbruik of misduiding verzekeren.
VERDE ANTICO, ital., groen marmer, van uitnemende schoonheid (uit Griekenland).
VERDURE, de groene kleur van land, boomen, enz.
VERGE, de roede, gaard, eene lengtemaat in
onderscheidene landen. In Nederland 10 el
of meters.
VERGETTE, borstel, schuijer.
VERRYPOTREKEREN, iets tot order and stellen,
of contracteren. Zie hypotheek.
VERJARING, prescriptie, het verkrijgen van een
voordeel, uit hoofde dat een ander zijn regt
binneneenen bepaalden tijd niet doe
gel•
den, en hetzelve alzoo verloren heeft.
VERIFICATEUR, fr., onderzoeker en verklarer der
waarheid, deugdelijkheid en echtheid van
eengeschrift, oorkonde of zaak. Verificatie,

het doen blijken van de waarheid eerier zaak.
door middel van voorafgaand onderzoek van
de deugdelijkheid.
VERILLoN,een verouderd muzijkinstrument van
8 á 10glazer], die naar den klank uitgezocht,
of door middel van daaringego ten water
gestemd werden.
VERINTERESTEN, de interest van het kapitaal laten oploopen.
VERITABEL, veritable, fr., waar„ echt, onvervalscht, onvermengd en zuiver •; waarheidlievend • met dewaarheid overeenstemmend,
waarachtig. Verde, fr., de waarheid.En vêritê
in waarheid. A la verde, het is waar, ik beken het • ik kan het nit loochenen.
VERLUTEREN, een pot, of jets dergelijks, hetwelk
men op het vuur gebruiken wil, met een juist
passend deksel sluiten, en met leem en andere
din en naauwkeurig doen vastkleven, opdat
er niets uitdampe.
VERMALEDIJEN, vervloeken, verwenschen, zie
verthjen.
VERMICELLI, ital., wormvormige„ dunne draadreepjes van meeldeeg. Vermiculair, fr.,
wormvormig.
VERMILLIOEN, de met wijngeest of urine bereide
Cinaber.

VERNAAL,

VERT.
tot de lente behoorende, hetgeen in

de lenteplaats heeft.
VERSA.ALLETTERS, beginletters.
VERSABEL, versable, fr., gemakkelijk om to werpen, of to draaijen, veranderlijk.
VER SACRUM, een offer, dat de Romeinen, in den
dringendsten nood, b. v. in den V eil Punischen oorlog, aan de goden offerden, en uit
al het vee bestond,
dat van den Isten Maart
tot den I sten Meigeboren was.
VERSATIEL, versatil, fr., bewegelijk, veranderlijk,
wuft, wankelmoedig, onbestendig. Versatile
ingenium,lat.. een onbestendig, wuft, veranderlijk mensch. Versatiliteit, versatilite,
veranderlijkheid, onbestendigheid, wankelmoedigheid, wuftheid, het weifelen , in gevoelens en meeningen.
VERSEREN, in een ding of werk begrepen z.jjn,
er ens mede omgaan, in gevaar verseren,
ingevaar zijn. Geverseerd, in eene zaak ervaren, geoefend. Versie, omkeering, wending
ook overzetting, vertaling.
VERSICOLOR
,
van menigerlei kleur.
VERS1FEX, verzenmaker, hij, die slechte verzen
maakt.
VERSIFICATEUR, fr., een verzenmaker, rijmer •
iemand, die alleen het maaksel der verzen
verstaat,
zonder dichterlijk
talent to bezitten.
Versificatie, de versbouw, versvorming ; de
aard en wijs, hoe een vers gemaakt of ingerigt is. Versificeren, verzen maken, in verzen brengen.
VERSINE, eerie korenmaat in Savoijen, 42 pond
houdende.
VERSIO IN REM, aanwending tot zijn eigen voordeel, of waartoe eene zaak of geld bestemd is.
VERSO, de andere zijde •; folio verso, de ommezijde van een blad, in tegenstelling van :folio recto de eerste zijde.
VERSURE, de sieraden, welke aan de groeven
van deuren en vensters worden aangebragt.
VERSUS ECLIOICUS
,
lat., een gedicht, welks laatste
lettergrepen , door de echo herhaald, eenen
zin opleveren.
VERGE
,
keer om (het blad).
VERTEBRAALSYSTEMA, iS van hetgeheele zenuwstelsel datgedeelte, hetwelk het naast van
het ruggemerg uitgaat, of zich met hetzelve
vereenigt.
VERTEX, schedel, top.
VERTICAAL , loodregt. Verticaalcirkel, een
g
roote cirkel aan den hemelbol, welke door
het zenith en nadirgaat, de topcirkel. Verticaallijn, de toplijn, loodregte lijn.
VERTEREN, omkeeren, omwenden •; overzetten.
VERTUGADIN, in Antwerpen vroeger de schildlouizen ,
welke aldaar 12 gulden
1
deden.
4stuivers
VERTUMNUS, fabelk. degod der tuinvruchten,

die over de jaargetijden gesteld was.
Ordre pour la vertu militaire,
eene door den landgraaf van Hessenkassel, in

VERTU-ORDE,

7169, gestichte orde.
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VICT.

die eery' ander te hulp komt •; wijders, een
VErtsremrtA, blarentrekkende heelmiddelen.
VESICATORIUM, een trekpleister, spaanschevliegstaatsdienaar in het ottomannische rijk.
pleister.
Grootvizier, eers te staa tsdienaar, of minisVESICULAIRSYSTEMA, het stelsel, dat het opstijgen
ter van dat rijk.
der dampen in de lucht of het blijven van VI, lat., met geweld, gewelddadig •; vi coactus,
met gcweld gedwongen.
dezelve in degedaante van nevel en wolken
uit het verwekken van holle blaasjes verklaart. VIA, de we g • via facti, gewelddadig, eigenVESPER, de avond, avondtijd ; late namiddag,
dunkelij.
VIAGER, v ia ere , fr., levenslang, voor zijn
ook namiddagsgadsdienst.
YESPERTILIO, eigenlijk iemand, die beter des
geheel !even : rente via ere eene lijfrente,
welke duurt of WTI, zoo lang men leeft.
avonds of des nachts, dan bij den dag zien
kan.Vandaar hij, die zich, uit vrees van VIATICUM, lat., reis- of teergeld, reispenning •
g
in de Roomschkatholijke kerk, het heilige
evat te worden , alleen des nachts durft
laten zien.
avondmaal, hetwelk eenen stervenden toeVESPERTINER, een geestelijke, die de vespers
g
ediend wordt.
houdt • namiddagsprediker.
ViAToREN, de naam der kamerheeren in Portugal.
VESTALEN, priesteressen der godin VESTA, en
VIBILIA fabelk., degodin der reizigers.
bewaarsters van het heilige vuur, dat op VIBRATIE, slingering, boogvormige beweging
eener beweegbare lijn, rondom een punt ;
bet altaar dergodin altijd brandend moest
draaijing • beving • trillende bewegehouden or en Zij moesten eene altijd
ging eerier getokkelde snaar op een mudurende kuischheid bewaren ; waarvan nu
zijkinstrument, of van de pees eens boogs,
nog, eene zeer kuische vrouw, eene vestale
g enoemdwordt. Vestaalsch, dat tot de godin
wanneer depijI afgeschoten is. De vibratieVesta behoort: vestaalsche maagd, vestaalsch
leer, leer van trillingen. Vibreren, trillen,
vuur.
trillingen maken, wordende hoofdzakelijk
VESTIARIUS, een kerkdienaar, die het opzigt
slechts van de trillende beweging eener getokkelde en klinkende snaar van een muover het kerkgereedschap, misgewaad en
zijkinstrument gezegd.
andere versierselen heeft.
VICARIAAT, het ambt van eenen vicaris ; de
VESTIBULE, fr., vestibulurn, lat., voorhof, inplaatsbekleeding, het plaatsbekleedend begang van een gebouw •; lasts voor een gestuur. Vicarieren, iemandsplaats bekleeden,
bouw, welke eene op zuilen rustende overkdekking heeft.
iemands ambt waarnemen. Vicarius, lat.,
vicaire , fr., plaatsbekleeder, bestuurder •
VESTIGEREN, navorschen, nasporen.
VESTIGIUN, de stap, voetstap, het kenteeken.
vicaris, kerkelijk plaatsbekleeder.
Vestigia me terrent, de voetstappen schrik- VICE, in lasts. Vices, de plaatsvaarneming,
beurtvervulling. Vice versa , omgekeerd
ken mij of (het antwoord in de fabel van den
keen en weder. Alia vice, een andermaal ;
vos aan den zieken leeuw, die hem in zijn
hac vice, voor dit maal • in zamenstellingen,
hol noodigde).
VETERAAN, een oud soldaat, een oud uitgediend
vice-admiraal, vice-gouverneur, vice-president, enz., beteekenende deze uitdrukkingen
krijgsman •; ervaren en in zijn yak grijs gepersonen, die de plaatsen slechts vervullen,
worden arnbtenaar.
of als onderbeambten aangesteld zijn.
VETERINARIUS, een veearts. Velêrinair, veeartsenijkundig, veterinaire school, hole vete- VICESIMATIE, eene gewoonte bij de romeinsche
soldaten om • bij overtredingen door velen,
rinaire, fr., eene veeartsenijschool.
den Nsten man te straffen.
VETO, ik verbied, geef mine toestemming niet,
verwerp; de afkeuring, verwerping. Het ab- VICIEUX, zie vitieux.
solute veto, het onvoorwaardelijke, volstrekte, Vicomm, fr. Viscount, en g., (oorspronkelijk
Vice-Comes), ondergraaf, onderregter, is,
het suspensive veto, het uitstellende verbodssedert verscheidene eeuwen, een bloote eerre t. Vetoteren, niet goedkeuren •; op eenen
titel van adellijke huizen, Wier goederen
toon van misnoegen en verachtingzijne goedvicomté heeten, en die daardoor den rang
keuring weigeren, verwerpen.
onmiddellijk na de graven bekomen.
VETTEWARIER, een winkelier in vette waren; ook
VICOMTE-GEWIGT
,
een, ten minste voorheen, te
een kornenijsrnan.
VETTURINO, ital., een voerman of huurkoetsier,
Rouaangebruikelijk gewigt, zwaarder dan
het rnarkgewigt, makende 100 van die pondie de reizigers, met zijn rijtuig en paarden,
den 104 en bij wol 108 gewone ponden.
van de eeneplaats naar de andere brengt.
VICTALIEN, zie victualien.
VEXATIE, kwelling, verontrusting, knevelarij,
afpersing, verdrukking. Vexatorisch, druk- VICTORIA, fabelk., de godin der overwinning •
de zee. Victorie, de zee , overwinning.
kend, kwellend, la end lastig, afpersend,
Victorieux, fr., overwinnend, zegepralend.
moeijelijk. Vexeren, kwellen, plagen, verVictoriseren , zegevieren , de zee ergens
drukken ; onregt aandoen.
van wegdragen.
VELIER, turk., eigenlijk, een lastdrager, iemand,
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eene oud-romeinsehe munt van 5
VATus,
icToni
en naderhand van 8 assert naar eene daarop
estempelde Victoria benoemd.
g
VICTUA LIEN, victalien, levensmiddelen, eetwaren. Victus et amictus, kost en kleederen.
VIDAME, heetten to voren in Frankrijk zekere
ambtenaren, die het wereldlijk regtsgebied
der aartshisschoppen en bisschoppen bestuurden. Naderhand werd dit ambt een
teen,o
zoals de Vidame van Rheims.
VIDE, zie, zie na, sla op ! Videatur, men zie
Videtur, het schijnt, dunkt •; zijn videtur,
geven • zijn gevoelen zeggen •; vidi, ik heb
het gezien, gelezen. Visum est, men heeft
het zoo voorgoed aangezien.
VIDE BOUTEILLE, fr., zoo noemt men het eene of
andere lusthuis nabij de stall alwaar men
met goede vrienden vertrouwelijk eene flesch
gaat drin ken.
VIDIMERATIE, verlof van een Censor tot het
drukken van een boek. Vidimeren, verifieren, bewaarheden, in regten, een afschrift
met de oorkonde of het origineel vergelijken,
en daarbij betuigen, dat hetzelve daarmede
volkomen overeenstemt. Zulk een afschrift
no emde men ook wet vidimuc.
VIERDING, in Bremen 1 /4 mark of 8 grot, dat is
2 groschen 8 penningen. Eeri bisschopsvierding, eene oude Silezische munt, 4 zilveren
groschen of 1 /4 gulden doende.
VIEREN, l ane dunne houten banden, welke bij
schepen tusschen deelen ingelegd worden,
m de tusschenruimten aantevullen.
o
VIEZEVAAS, gril, grillige kuur.
VIP', fr., gezwind, levendig, vrolijk, hevig, tot
sterkegemoedsbeweging en hartstogten overhellende.
VIGEsimo, bij de boekdrukkers dat formaat,
waarbij een vet 20 bladen of 40 zijden verkrijgt. Vigesimo quarto, als het uit 24 bladen
of 48 zijden bestaat.
VIGILANT, waakzaam. Vigilantie, waakzaamheid. Vigileren, waken, waakzaam zijn, vlijtig acht op lets even. Vigiliarius, in de
kloosters, diegeestelijke, welke de overt en
tot het morgengebed moet wekken. Vigilien,
lat., vigiliae, bij de Romeinen, de nachtwachten der soldaten ; bij de Katholijken, de
heilige avond voor een hoog feest •; insgelijks
de nachtgebeden in de kloosters; de zielmissen
voor de rust der ziel van eenengestorvenen.
VIGNE, een rank, wijnstok ; ook een wijnberg,
g
, zoo noemt men de met
wijnhof. De vines
wijnbergen omgeven lusthuizen , rondom
Rome en eenige andere steden van Italie.
Vignette, een plaatje tot sieraad op den titel,
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munten van koningin Anna, van 1703, vindt
men (lit woord onder het borstbeeld, als een
zegeteeken, of tot aandenken, dat deze munten uit hetgoud en zilver geslagen werden,
hetwelk op de spaansche zilvervloot (in de
haven van Vigo) buit gemaakt was.
VIGOGNE, fr.,*wol van het peruaansche schaap,
hetwelk de fijnste en schoonste wol, de zoogenoemde vigognewol, levert. De natuurlijke
kleur dezerwol is als die van roodegedroogde
rozen, en wordtgebruikt ter vervaardiging
van de fijnste doeken en de schoonste hoeden.
VIGOROSO, ital., (muz.) krachtig, met nadruk,
nadrukkelijk.
VIGOUREUX, fr., krachtig, sterk, vrolijk, frisch.
Vigueur , fr. , vrolijkheid , levendigheid
kracht, sterkte, nadruk-.
VILAIN, fr., laag, slecht, gemeen, schandelijk,
hatelijk, slordig, onzedelijk.
VILIPENDEREN, gering achteu of schatten, verachtelijk behandelen. Vilipendie, geringschatting, verachielijke behandeling.
VILLA, een landhuis, landgoed, bijzonder naar
de oudromeinsche bouworde. Deprachtigste
woonhuizen, met eetzalen , zuilengangen,
badkamers, in verband met de schoonste en
heerlijkste tuinen, waren weleer de landhuizen der rijke Romeinen. In Italie, inzonderheid bij Rome, worden nog dergelijke schoone
landhuizengevonden.
Vim, een honderdtal • eene vim takkebossen is
honderd bossen.
VINAIGRE DEQUATRE VOLEURS, rooversazijn, pestazijn ; een uit verscheidene kruiden toebereide wi j nazijn, Welke bijanstekendeziekten,
a
een zeergoed behoedmiddel is, en waarmede
vier roovers , zich, gedurende eene pest,
geheel frisch en gezond zouden gehouden
hebben.
VINAIGRETTE, in Parijs, een klein tweeradig kalesje, dat door een' mensch getrokken wordt,
en waarin men zich van de eenenaar de andere
plaats laat brengen.
VINANELLA, ital., een boerenlied, weiks verzen
altijd op eenerlei wijze eindigen.
VINCTUUR, bindsel, band, bandage. Vinculum,
bet band, noemen de wondheelers de, bij
hunne verbanden benoodigde, smalle banden.
Vinculumjugale, de huwelijksband.

verbinden, aan elkander hechten,
boeijen, kluisteren •; verpligten.
VIN DICATIE vindicatio, lat., eigenlijk, wraak •
ook redding, verdediging •; bijzonder aanmati in eener zaak, terugvordering zijns eigendoms. Vindicatief, wrekend, wraakgierig,
wraakzuchtig. Vindiceren, eigenlijk, wreken,

VINCULEREN,

of ook aan het einde van een boek, hetwelk

straffen • ook redden, bevrijden • insgelijks

voorheen uit een wijngaardblaadje bestond,
en van daar vignette •; insgelijks een bockdrukkers bloke tot versiering.
VIGNETTE, zie vigne.
IGO, op vele engelsche gouden en zilveren
V

zichgeregtelijk toeeigenen, terugvorderen.
VINDICTA,

wraak, bestraffing, ook klagten we-

gens toegebragte schade of onregt. Ook bij
de Romeinen de staf, waarmede zij de slaven,
die zij vrij lieten, aanraakten •; vandaar in
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de Pandecten het hoofdstuk vindicta de manumissis
V1NEA, bij de oude Romeinen een ligt houten
gebouw, omtrent 8 voet hoog, 7 breed en
16 lang, hetwelk op raderen voorgerold
werd, en waarin de belegeraars de stadsmuren naderden.
VINGT UN, fr., een en twintig, (een kansspel met
kaarten).
VINTIN,eeneportugesche, bijzonder in Oostindie
gebruikelijke munt, van omtrent 11/2stuiver.
VIOLA, lat., violette, fr., viool, viooltje, een
bekend algemeen geliefd bloempje. Violet,
vioolkleurig.
irioLAviole,
ital.,
fr., vfool•; violed'amour, fr..
eerie viool, met vier metalen snaren en eene
darmsnaar viola di gamba, ital., viole de
jambe, fr., de knieviool, een bas, die we ens
zijne grootte, met de knien gehouden wordt.
Violin°, ital., violon, fr., de gewone viool,
bijzonder discantviool, een der gewigtigste en
fraaiste muzijkinstrumenten, met vier snaren. Violinist, violist, een vioolspeler. Violoncel, violoncello, de kleine bas- ofknieviool;
violoncellist, een bas- of knievioolspeler.
VIOLATIE, zie violeren.
VIOLENT, fr., violenter, lat., geweldig, gewelddadig, onstuimig. Violentie, gewelddadigheid,
hevigheid, onstuirnigheid.
VIOLEREN, schenden • onteeren (met geweld).
Violatie, schending • onteering.
VIREMENT, virement de parties, het afrekenen
en overbrengen van posten der kooplieden,
bijzonder op de missen te Lyon.
VIRGINITEIT, de ma
om maagdelijkheid.
VIRR, fr., virilis, lat., mannelijk, manbaar.
Viriliteit, manbaarheid, mannelijkheid. Virile stemmen, mansstemmen. Viritim, man
voor man.
VIRTE, voorheen in Frankri j k eene maat van
8 a 9 kan.
VIRTUALITEIT, de aan eene zaak eigene kracht, om
eene werking voort te brengen •; de vermogende kracht, in tegenstelling van de werkende. Virtualiter,
volgens de kracht.
VIRTUOOS, virtuoso, ital., een kunstenaar, kunstmeester(bijzonder in de muzijk). Virtuose,
eene meesteres, groote kunstenares. Virtuositeit, kunstmeesterschap, kunstvolkomenheld.
VIRTUS, de deug,
d welke door de Romeinen
verpersoonlijkt en tot eene dochter des hemels en der waarheidgemaakt werd.
VIRULENT, giftig, etterend. Virulentie, giftigheid, etterachtigheid, etterachtige toestand
van eene wonde.
Vis, lat., kracht, geweld. Vires, krachten •
conjunctis viribus, met vereenigde krachten.
Vis centrifuga, enz., zie centraal. Vis legis,
kracht van wet • vis probandi, bewijskracht.
Vi coactus, zie coactie.
VISA, ital., teeken of getuigenis, waaruit blijkt,
KUNSTWB.
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dat een bevoegde persoon een geschrift gezien engoedgekeurd heeft.
VISAGE, fr., aangezigt, gelaat.
Vis-A-vis, fr., regt to en over. De Franschen
bezigen dit woord ook als zelfstandig: un
vis-a-vis (een tegenover), bedoelende daarmede een smal rijtuig, hetwelk slechts voor
twee teen elkander overzittende personen
ingerigt is.
VISCERA, lat., de ingewanden. Visceraal, de
ingewanden betreffende •; visceraal elixir,
maagelixir,'geneesmiddel, het welk bijzonder
voor de ingewanden dienstig is.
VISCOSITEIT, kleverigheid, taaiheid, taaije slijm.
Vist, fr., gezien. Ng et certifiê, gezien en bebevestigd, of deugdelijk bevonden. Viseren,
beschouwen • voorgezien teekenen •; mikken,
op jets doelen.
\T imm, visible, fr., zigtbaar, oogenschijnlijk,
Maar, openbaar. Visibiliteit, zigtbaarheid.
Visie, visioen, verschijning, gezigt ; het zien,
doorzien. Visionnaire, fr., een geestenziener, droomer, dweeper • hij, die voorgeeft, verschijningen of openbaringen te
hebben.
VISITATIE, bezigtiging, doorzoeking, of onderzoeking. Visitator, lat., visiteur, fr., lieschouwer, onderzoeker, zeker ambtenaar bij
de convooijen en licenten, die de schepen
enz., doorzoekt of naziet. Visite, fr., bezoek,
opwachting. Visiteren, bezigtigen, doorzoeken, bezoeken.
VISTA, ital., zit • a vista, op, of na zigt, of ververtooning (van eenen wissel), to rstond te
betalen.
VISUM REPERTUM, lat., een bezigtigings-of onderzoeksberigt, (bijzonder van geneesheeren en
wondheelers), omtrentgevondene lijken.
VITA, lat., het leven. Vita ante acta, te voren
g
eleid leven, vorige levenswandel. Jus vitae
et necis, ziejus. Terminus vitae, levenseinde.
Praesumtio vitae, vermoeden, dat iemand
nog in leven is. Vita brevis, are longa, het
leven is kort, en de kunst is lang. Vitaal,
vitalis, lat., levend, dat levenskracht heeft.
Vitaliteit, levenskracht, levensvermogen.
Vitalitium, ligchaarnsbehoefte, levensonderhoud • het schenken van zijn vermogen aan
iemand, om een' anderen levenslang te
onderhouden.
VIT1EUX vitieus, gebrekkig 9 bedorven ,
boos, slecht. Vitiositeit, broosheid, verdorvenheid (van het menschelijke hart). Vitium,
lat., vice, fr., gebrek, bederf, ondeugd.
Vitium canonicum, een ligchamelijk gebrek, dat tot dengeestelijken stand in tie
Roomsche kerk onbekwaam maakt.
VITRAIL, eengroot (kerk) venster.
VITRESCIEEL vitrescible, fr. , verglaasbaar.
Vitrescibiliteit, verglaasbaarheid, eigenschap
van eenige ligchamen, om door middel van
vuurgesmolten en in glas veranderd te wor-
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den. Vitresceren, verglazen, tot glas worded.,
ritrificatie, verglazen, in glas veranderen,
totglas maken.
VITRONETER, een werktuig, dienende om de
kracht der straalbreking en lichtverspreiding
van elke soort van glas te be ales en deswege bij de vervaardiging van achromatische
kijkers zeer nuttig is.
VITULA, bij de Romeinen de godin der uitgelatene vrolijkheid; van vitulus, een kalf, dewijl zij maakte, dat men als jonge kalveren
rondsprong.
VITUPERATIE, versmading, lastering. Vitupereren, schelden, verachten, lasteren.
VITZDON (uit vice dominus), een stadhouder of
plaatsbekleeder van een regerend heer •;
bijzonder in de middeleeuwen dengene, die
in geestelijke gestichten het wereldlijk regtsgebied uitoefende. In somtnige streken van
Opper-Duitschland en aan den Rijn komt de
-titel van Vitzdom thans nog werkelijk voor,
eenen stedehouder over eenig
en be
district.
VIVACE, ital., (muz.) levendig, vurig. Vivacissimo, zeer levendig, zeer vurig. Vivaciteit,
vivacite. fr., levendigheid, vrolijkheid, ijver.
VIVAT, hij of zij levy ! vivant, dat zij 'even!
viva voce, met levende, luide, hoorbare stem,
mondeling.
VIVICATIE, bezieling, levendmaking.
VIVIPAREN, z oo dieren dieren, welke levende
jongen ter wereld brengen.
VIVISECTIO, ontleding van levende dieren.
"%I nns, fr. , levensmiddelen.
Viztut, een mikijzer •; opening van eenen helm
voor de oogen.
VLAANSCH, van Vlaanderen •; een pond vlaamsch,
zesgulden.
VLEET, een drijfnet tot de haringvangst •; bij de
vleet, als met een haringnet opgevischt, in
menigte.
VIAES, wollenvacht, schapenvacht. Het gulden
vlies, eene fabelachtige schapenvacht (zde
Argonauten ).
• Ridders van het gulden vlies,
wier ordeteeken eene gouden schapenyacht is.
VOCAAL, vokaal, zelfklinker, in de spraakkunst ;
ook het earl door de stem uitgedrukt wordt,
bij voorbeeld, vocaal muzijk, zangmuzijk,
in onderscheiding van instrumentaalmuzijk.
Vocabularium, lat., vocabulaire, fr., woordenboek, woordenlijst, alphabetische lijst van
de woorden een taal. Vocabulist, de vervaardiger van een woordenboek. Vocatie,
de roeping, het beroep, ambt., Vocativus, de
vijfde naamval in het latijn •; figuurl., een
schalk, looze vogel. Vociferatie, het overlaid
ro epen, geschreeuw.
VOCE, de stem, bijzonder de tnenschenstem;
bij onderscheidene uitdrukkingen in gebruik, b. v. portamento di voce, het dragen
der stem • a mezza voce, met halve stem,
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enz. Men vindt het ook in departituren der
zangstukken, aan het begin eerier aria, tot
aanduiding der zangstem.
VOLES ARET1NAE. Zie Solmiseren, Voces Belgicae, nederlandsche syllaben, of de 7 syllaben,
bo, ce, di, ga, lo, ma, ni, die men, toen de
oude solmisatie van Guido niet meer aanwendbaar was, in de Nederlanden aannam.
Voces Hammerianae, de 6 Aretinische syllaben ut, re, mi, fa, sol, la, in verband met
de zevende si, door Kiliaan Hammer er bijg
evoegd, om de zoogenaamde unitatie te
vermijden.
VOGUE, fr.,gang van een roeischip •; en vogue,
in otnloop, in zwang, gebruikelijk, gewoon.
VOLANT-, fr., vliegend •; ook een vederbal om te
paletten •; insgelijks een sleep aan een vrouwenkleed. Volante, soort van lang vrouwenkleed.
VOLATIEL, volatile, vlugtig, spoedig vervliegend
of verdampend. Volatiliseren, scheik., vlugti g maker), doen vervliegen of verdampen.
Volatiliteit, vlugtigheid, vervliegbaarheid;
eigenschap van een ligchaam, om, aan het
vuur blootgesteld zijnde, spoedig in damp te
veranderen • vlugheid, eigenschap van een'
mensch, om jets snel en zonder behoorlijke
opmerkzaamheid te verrigten •; ook veranderlijkheid, onbestendigheid in zijne ontwerpen.
VOLE, zie tout. A la volee, fr., in de vlugt, in
der ijl.
VOLIERE, eerie vogelvlugt, waarin zich vele
vogels te zamen of afgezonderd bevinden.
VOLITIE, het willen, de bepaling van den wil.
VOLONES, noemden de Romeinen die slaven,
welke zich, in tijden van nood, vrijwillig tot
de krijgsdienst aanmeldden. Zij genoten gelike re ten met de overige soldaten, en bekwamen,als zij zich goed hielden, het burgerregt.
VOLONTAIR, fr., vrijwillig •; een vrijwillige. In
Ierland heeten volontairs, de volkspartij,
patriotten. Volontairement, fr., vrijwillig,
voorbedachtelijk. Volonte, fr., de wil, het
believers, welbehagen. A la volontê, naar
believen, naar welgevallen. Billet, payable
a volontó , een wissel betaalbaar, zoodra
de houder het verkiest. Volente Deo, indien
God wil.
VOLTAISNUS, voltaische batten-' , de toestel, door
den hoogleeraar Volta, in Pavia, uitgevonden, tot versterking van het galvanismus.
VOLTE, fr., de volkomene kringloop met het
paard, in de rijbaan •; soort van oude italiaansche dansen •; ook kaartslag, kaartkeering of veruiling • zoo is de volte slaan, eene
kaart behendig eene andere plaats geven,
de middelste, bij voorbeeld, boven, en de
bovenste in het midden brengen.
VOLTEREN, in de schermkunst, eene beweging,
welke teen het traverseren der tegenpartij
(somtijds ook zonder dit) gemaakt wordt,
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en daarin bestaat, dat men, om wecler met
hem ineene regte lijn te komen, den linkervoet, naar zijne regterzijde heen, achter den
regtervoet zet.
VOLTI, ital., (muz.) keer om omgekeerd! Volt
subito, keer schielijk om!
VOLT1GEREN, springer', kunstsprongen maken,
bijzonder van en op een paard. Voltigeur,
fr., een springer, kunst-, of luchtspringer •
ook een springsoldaat.
VOLTURNA, vulturna, eene, bijzonder door de
Hetruriers vereerde, godheid, in wier temel zijtszaken
staa
verhandelden.
P
VoLuiEL, volubilis, lat., buigzaam, bewegelijk.
Volubiliteit, volubilitas, lat., bewegelijkheid,
buigzaamheld, radheid, bijzonder, die der
tong (volubilitas linguae). Volubilitas fortunae, de onbestendigheid der fortuin.
VOLUMEN, fr. volume, eigenlijk alles, wat opgerold kan worden, bijzonder eene rol pa pieren of schriften,gelijk bij ouden •; van
daar een pak, bundel schriften, enz. • insgelijks de grootte, dikte, ligchamelijke inhoud
en omvang van iets, bijzonder van een bock •;
een band, een deel. Volumineux, fr., veel
plaats beslaande, dik, diklijvig; ook veeldeelig, uit vele deelen of bander' bestaande
(van boeken).
VOLUNNUS
,
een god , van Wien de Romeinen
geloofden, dat hi' de neigingen der menschen beheersehte, en hen tot het goede
leidde. Men had ook eene dergelijke godin
Volumna, en beiden werden door eehtelieden aangeroepen, om een wederkeerig goed
vertrouwen to onderhouden,.
VOLUNTARIE, vrijwillig.
VOLUPIA, degodin der welvaart. In Karen tempel stond ook een beeld van de godin der
ongelukkigen, Angeronia, met omzwachtelden mond.
VOLUPTUEUX, fr., wellustig.
VOLUTE, de krullen of sieraden in de kapiteelen
der zuilen van de hooge orden.
VOLUTITEN, versteenden slakken , welke gekronkeld en schroefswijze gevormd zijn.
VOLVEREN, draaijen,
wentelen, wikkelen.
VOMEREN, braken, overgeven. Vomitief, vomitorium, lat., een braakmiddel. Vomitus,
het braken. Per vomitum, door braking.
VOM1CA, zweer,etterbuil. Vomiceus, wat de
etterbuilen betreft, daartoe behoorende.
VORACITE1T, voracit6, fr., de vraatzucht.
VoTA, lat., de stemmen, kiesstemmen • ook
geloften. Vota majora, de meeste stemmen,
meerderheid van stemmen. Votatie , de
stemming , stemzameling •; stemgeving.
Voteren, stemmen, zijne stem geven. Votivist, een arm Katholijke wereldgeestelijke,
(lie zich, alleen door het lezen van missen,
onderhoud verschaft. Votum, lat., gelofte;
zegenwensch; stem bij eene keus, kiesstem •;
votem castitatis, (de klooster) gelofte van
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kuischheid en eenen ongehuwden staat • vo
turn obedientiae,
gelofte van (on yoorwaarde
lijke) gehoorzaamheid •; vo turn paupertatis,
de(klooster) gelofte der armoede. Voveren,
gelofte doen •; wenschen.
VonEF, een geschenk, hetwelk aan eene kerk,

uit hoofde eeriergelofte, gemaakt wordt.
Naast dezelve worden somtijds votief-tafelen
opgehangen, welke opgeven, waarin de gelofte bestond. Votief-gelden, op sommige
plaatsen, de geregtskosten, enz. Votief bruiloft, in Neurenberg, eene bijzonder schittereside soort van bruiloft, waarvan men
g
eheele en halve heeft.
VOUA, eene siamesche lengtemaat, van omtrent
6 voet.
VOULE, eene maat van omtrent 1 /2 pond, waarmerle op Madagascar de rijst gemeten wordt.
VoussuRE, de hoogte en ronding van een gewell. Ook degewelfboog boven een venster
of eene deur. route a conque, een schulpgewelf, kruisgewelf, hetwelk in het midden
een vierhoekig veld heeft, en naar eene nap
of sehulp gelijkt.
Vox, lat. ,
de stem. De toonkunstenaars hebben
vier voces, of stemmen, has, tenor, alt of
discant. Vox humana, de menschelijke, of
mensehenstem(benaming van een or elregister.) Viva voce, zie viva. Vox clamantis
in desert°, de stem des roependen in de
woestijn.
VOYAGEUR, reiziger, zwerver. Guide des vctrageurs, wegwijzer.
Vu, g
goedkeuringsformule op sornmige
,g
stukken • in Trankrijk op wissels, wanrteer
men wel de juistheid van den da.arin uitgedrukten vervaltijd erkent, maar zich nog
niet tot betaling verbindt.
VUE, fr., gezigt, uitzigt,aanblik, aansehouwing,
voorstelling, oogmerk, doel. Op wissels,
a vue, op zigt, in het oogenblik, dat de
wissel hem, op wren hij getrokken is, vertoond wordt • en de vue, na zigt, van, het
tijdstip of gerekend, wissel is aangeboden.:
vulgaris, lat., alledaagsch, gemeen,
laag. Vulgariseren, gemeen maken, verbreiden, verspreiden, onder bet yolk brengen.
Fulgariteit, gemeenheid, zede van het gemeene y olk. Vulgata, de eerste- en gemeene
latijnsche bijbelvertaling, waarvan men zich
uitsluitend in de Roomsche kerk bedient.
Vulgeren, uitbreiden, gemeen maken. Vulgo,
lat., in hetgemeen, gewoonlijk, in het gemeene leve. Vulgus, lat., het gemeene yolk,
degemeene man, de route hoop.
VULKAAN, fabell., degod des vuurs en der
smeden • zijne knechts aren de reusachtige
Cyclopen, en zijne werkplaats de vuurspuwende berg Aetna, waar de bliksems voor
Jupiter gesmeed werden •; en van daar noemt
men alle vuurspuwende bergen Vulkanen.

VULGAIR,
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Jan Vulkaan offeren, in het vuur werpen,
verbranden. Vulkanisten, zie Neptunus.
VULNERARTA, (m,edicarnenta) , wondmiddelen,
wondartsenijen. Vulneratie, de verwonding.
Vulnereren,•verwonden.

VuLNus, eerie wond. Pulsius letale, eene doodelijke wond.
VULPIBUS (CUM) VULPINANDO
,
vossen moet men
met vossen van en.
VULPINALIA, eene gewoonte der oude Romeinen,
volgens welke zij jaarlijks, in april, als zy
hunne equirilien of rosspelen vierden, eenen
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vos met eenen brandenden fakkel verbrandden.
VULTURNUS, de oostzuidoostenwind, een van
de sterkste en hevigste winden, waarschijiilijk dezelfde als Eurus,
VULTUS SANCTUS, volto santo, eene zilveren munt
der republiek Lucca, van de grotate eens
halvenguldens, en 2 1 /, lire waard, in de
17 de en 18de eeuw eenige males geslagen.
Op de keerzijde is Christus aan het kruis,
met het omschrift Vultus sanctus.
VUURPIJLEN (CONGREVISCHE,) zie raket.

W.
W ., wissel,

tusschen de Schelde en de Maasgelegen,
tijdelijke berooving van verof alle volken, welke het Walsch, Waalsch of
stand, of aanhoudend verlies der vrijheid
Wallonsch, een bedorven oud fransch divan bewustzijn over de geestelijke verstandsalect, met vele hollandsche en spaansche
werkzaamheid van den meesch in den wawoorden vermengd, spreken.
kenden toestand. Het is de andere hoofd- WALHALLA, zie valhalla.
klasse van verstandsverbijstering, en staat WALKYON, Walkyriers, eigenlijk Valkyriers,
tegenover de koortsachtige verstandsdwaling
strijdgodinnen uit het geslacht Asen (zie
(delirium,phantaseren in de koorts).
dit woord), boodschapsters van Odin, die de
WAARHEIDSDAALDER, een der hekelmunten van
gesneuvelde helden, in Walhalla, den drank
hertog Hendrik Julius, van Brunswijk-Lunedergoden toereiken.
burg (1598). Op de keerzijde de naakte waar- WALKYREN, soort van noordsche stridgodinnen.
j
held, welke den 'aster en den lea en met WALLISMUNTEN, onderscheidene engelsche munvoeten treed t, waarbij het omschrift : Veritas I ten,welke, ten ti' van Jacobus II, sedert
omnia vincit, enz.
1688geslagen werden, na de poging van
WADDEN, ondiepten, bijzonder in de Noordzee.
den koning, om eenen valschen prins van
Waddenvaarders,zulke platbodemde schepen,
Wallis onder to schuiven, om de Katholijke
Welke over die ondiepten heenvaren.
erfopvolging voortteplanten.
,
WAIDALOTTEN
priesters der oude Pruissen, die WALPURGIS, eene almanaksheilige en de aan
den Sigonoten ondergeschikt waren.
haargewijde V" Mei. Vandaar Walpurgisavond en Walpurgisnacht, even als StWAL, eerie regelmatige verhooging van aarde,
welke rondom de vestingwerken aangevoerd
1Vicolaasavond, enz.
wordt, en naar beide zijden been eene glooi- WAR, Wara, de 9de godin uit het geslacht Jsen,
jing of allengsche helling bekomt.
die over de bruiloft, het huwelijk en de geWALDRAPPE, een dek van wollen stof, of uit
heime beloften en eenen dergelieven gesteld
eene dierenhuid, dat men een paard onder
was.
den zadel legt.
WARDISCH SPEL, eengymnastisch spel der Perzen,
WALE, wille, de bekwame boogschutter, de
in bijzonder daartoe ingerigte gebouwen,
11 de god uit het geslacht Asen. Zie dit
Wardisch-khane genoemd.
woord.
WASA-ORDE, eene ridderorde, welke door GusWALEN, 'rations, de bewoners der landstreek.
taaf III, koning van Zweden, in 1772, ingeWAANZINNIGHEID,
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sleld werd, bijzonder voor hen, die nuttige
uitvindingen doer.
WATERSCHEPEN, waterschuiten, vaartuigen,
waarmede men de stall Amsterdam en ook
zeeschepen zoet water toevoert.
WATTA, watten, het eerste spinsel rondom de
huisjes der zijwormen, of de vloszijde, waar
die huisjes in gewikkeld zijn.
WEBE, in Duitschland eengetalbenoeming bij
den linnenhandel, maar niet overalgelijk,
zijnde van 42, van 30, of ook van 72 ellen.
WEDA, een oorlogsgod der oude Vriezen, als
Mars, maar met vleugels afgebeeld wordende.
WEDAM, zie vedam.
WEDRO, eene russische maat van omtrent 13 kan.
WEEKLAGT, noemt het bijgeloof een spook, dat
door zijn geschreeuw voor gevaarlijke plaatsen waarschuwen, en somtijds ook vooruit
aantoonen zoude, dat er in een huis iemand
sterven zal.
WEIGEREN, bij een schip, wanneer het bij eene
wending den wind niet behoorlijk vat, en,
gevolgelijk, eerie streek houdt. Bij een geweer, wanneer hetzelve, na het aftrekken,
niet afgaat. Bij het bouwen, wanneer de
palen, bij het inheijen, niet verder in den
grond gaan, en het heiblok zoo geheel weerstaan, dat men zichgenoodzaakt ziet, om de
koppen der pales of te nemen.
WENDE, in Neder-Saksen eene veldmaat, welke
eenen halves morgen of 60 'roeden bevat.
WERANDA, het tegenwoordige, eene der 3 nornen. Zie Urd.
WERELD-AS, eerie lijn, welke men zich door het
middelpunt des aardbols getrokken, en tot
in het oneindige verlengd denkt, en op welke
het heelal rondom de aarde schijnt te draaijen. Derzelver uiterste punter) geven de polen
der wereld of wereld oleo. Wereldoog, eene
soort van opaal , welke hare doorschijnend
held door verwedering verloren heeft, maar
dezelve in het water weder bekomt. Wereldstelsel, alle hemelsche ligchamen te zamen
genomen, en als een kunstig zamenhangend
gebouw beschouwd. Men onderscheidt bijzonder drie wereldstelsels te weten : het Ptolemeische, dat van Copernicus en dat van Tycho
Brahê, waarvan het 2de thans algemeen als
het ware wereldstelsel aangenomen is. Wereldstreken, de elijke
32g
,
deelen waarin
men
dengezigteinder pleegt in te deelen, en
welke, aangezien de schippers, naar deze
verdeeling de rigting der winden opgeven,
ook de 32 winder)genoemd worden.
WEBB, eerie korenmaat, Welke to Emden 7 metren houdt.
WERPGESCHUT, de houwitsers en mortieren,
alzoogenoemd uit hoofde van den grooten
boog of war welken
welken de geschotene voorwer p en beschrijven.
WERSTE, russische mij,
l waarvan er zeven in
eene duitsche mij1 bevat zijn.

WIND.

of muggendaalder, eene hekelmunt van hertog Hendrik Julius van Brunswijk-Luneburg, in 1399, waarop een Leeuw,
een nest met 10 wespen verstoort, doelende
op 10 vijandelijk gezinde vasallen des hertogs,
die door den keizergestraft waren.
WESTFAALSCHE GERIGTEN, in de middeleeuwen
eerie bijzondere soort van lijfstraffelijke re tbanken, die in hetgeheim en zonder aanklag
er, op de faam af, straften, ook onder
den naam van heimelijke gerigten in Westfalen, vrUgerigten en veemgerigten of faamgeriglen bekend zijn.
Writ', in En eland de grootste maat voor drooge
waren, omtrent 13 schepels groot.
WHAABYS, Wahebis, Wehabis, gewoonlijk, maar
verkeerd, Wechabiten genoemd, eene sekte
vangodsdienstige dweepers in Arabie, welke,
sedert eenige jaren, daardoor veel opzien
gebaard hebben, dat zij het Islamismus wilden hervormen, en der turksche opperheerschappij, door de verovering van Mekka en
Medina, gevaarlijk schenen Le zullen worden.
WHIGS, in En eland de volkspartij. Zie TorrOs.
WHIM, eng., eene gril, dwaze inbeelding.
WHISKY, eng., een engelsch, zeer hoog gebouwd
open rijtuig • ook de naam van zekeren sterken drank, in Schotland.
WHISKY, buitengewoon sterke brandewijn, in
/erland, welken Peter de Groote den lerschen
wijn noemde, en boven alle andere wijnen
stelde.
WHIST, een oorspronkelijk engelsch kaartspel,
hetwelk onder vierpersonen gespeeld wordt,
van welke twee altoos de tegenspelers der
twee overige zijn ; een door de Engelschen
zeergeliefd spel, waarbij groote opmerkzaamheid gevorderd wordt.
WHITE-BOYS (witte 'on ens onruststichters in
Ierland, sedert meer dan 50 jaren, die hunnen naam van de witte hemden ontleenden,
die zij over hunne kleeding droegen.
WIADER
,
eene poolsche maat van 20 kan.
WICLEFITEN, de aanhangers van J. Wiclef , eenen
beroemdengodgeleerde
die in de tweede
,
helft der 14de eeuw in En eland teen de
ingeslopene kerkelijke misbruiken ijverde,
op eene verbetering der leer aandrong, en
in vele leerstellingen van de Katholijke leer
afweek.
WIDAR, volgens de oud-Noordsche fabelleer de
god der sterkte en der stilzwijgendheid,
bijna geheel de grieksche Ilerkules, de 10de
god uit het geslacht Asen. Zie dit woord.
WILDMANSDUKATEN, eenegouden must van hertog
Brunswijk-Luneburg.
WIND, hiervan korner), in de zeevaart, onder
meerdere, de volgende uitdrukkingen voor
trissche wind, die sterkgenoeg waait •; halve
wind, als die van terzijde inkomt ; harde of
sterke wind, die met hevigheid waait ; slappe
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wind, die ophoudt
of eerie kracht meer
,
heeft. Den wind winnen, heel alzoo naar een

ander schip toekomen
dat men het onder
,
den wind hebbe, en de wind van ons naar
het andere schip waait. BU den wind liggen,
het zeil zoodanig aantrekken, dat het den
wind niet vatten kan, en men in staat is, in
voile zee slit te houden. Boven den wind
zijn, is, wanneer men, in opzigt tot een
ander schip zoodanig zeilt, dat men tusschen
hetzelve en den wind is. Onder den wind
zijn, is, wanneer de wind van het andere
schip naar het onze waait, en ons derhalve
ongunstig is. Zie verder wind in het woordenboek.
WINGEWEST, eigenlijk, een overwonnen gewest :
de wingewesten der Romeinen. In het lat.
beet het provincia, loch dit is geheel iets
anders, dan ons provincie en het fr. province,
dat eengewest aanduidt.
WISCHNU, wishnu, vischnu, eene der drie voornaamstegodheden der Hindous. In de vroegste
tijden geloofden zij slechts aan eenen god, die
de drie eigenschappen, van te scheppen, te
onderhouden en te vernietigen, in zich vereenigde. In vervolg van tijd werden deze
eigenschappen verpersoonlijkt en zoo ontstonden er drie bijzondere godheden ; Ormurd, de schepper van alle din en;; Wischnu,
de onderhouder of onderhoudende voorzienigheid , en Ahriman of Schiwen, de verwoester. Wischnu is alzoo eene weldadige
godheid; zijne gemalin is Lackschmi, de godin
der wijsheid en liefde.
WISINUTH, bismuth, een zeer stroef halfmetaal,
van eene witgele, in het roodachtige spelende, kleur, hetwelk, gebroken zijnde, een uit
kleine blaadjes bestaand weefsel toont.
WISPEL, eene korenmaat, in lid noorden van
Duitschland in gebruik, en meestal 24 schepels, maer op sommige plaatsen ook minder
doende.
WISSELRUITERIJ, een voortgezet misbruik van
hetwisselcrediet • eene in den handel zeer
slechte en allernadeeligste kunstgreep van
eenen bijna bankbreukingen koopman, die
zich, door het geld van anderen, nog
eenigen tijd tracht staande te houden • hi'
trekt, bij voorbeeld, eenen wissel op een
buitenlandsch hues van koophandel, twee
maanden na dato betaalbaar, en verkoopt
dien, hetwelk slechts met verlies kan plaats
moet hi' echter
hebben. Op den vervaltijd
de voile som voldoen, waarbij nog wisselkosten, enz. komen ; en wanneer hi j zuiks niet
kan doen, moet hij hetzelfde spel weder op
nieuw beginnen. Zulk een wissel heel ook
een ruiterwissel.
WITTE, eene kleine munt in Neder-Saksen,
Denemarken, Lijfland, enz., van 2, 2 1 12 of 4
penningen.

WORT.

WITTEKIND,
een beroemd

vorst der oude Saksers
en een hunner voortreffelijkste aanvoerders
in den oorlog tegen Karel den Groote.
WLADDIIRS - WIDE, eene Russische orde , door
Catharina II, in 1782, ter gedachtenis aan den
eers,ten Christelijken grootvorst, Wladimir
den Groote, zoovvel voor militaire als civiele
personen ingesteld.
WODAN-ODIN, de hoogste god der oude europische
noordsche volken , naar wien deWoensdag
[Wodansdag] benoemd is.
WODKA, de voorloop bij het brandewijnstoken.
WOELING, sterke touwen, welke om de boegspriet
en schraag gewonden worden, ten einde beide
zamentehouden.
WOERA, Wor, volgens de oud-noordsche fabelleer, de godin der wijsheid, die alle geheimen
doorgrondt, en voor wie niets verborgen blijft.
De 10degodin uit het geslacht Asen.
WOERRAAN, een fasant ; het wijfje wordt woerhen genoemd.
WOG, een gewigt van 36 pond, op de Tcazoereilanden, dienende, om talk en vederen te
verkoopen.
WOIWODEN, een krijgsoverste in Walachijen •;
insgelijks een stadhouder in Polen ; van daar
woiwodschap , stadhouderschap ; ook een
landschap,
district.
WOLDRIG, woldrager, lat. laniger, een schaap.
WOLF, zekere soort van heiblok.
WOLFSIJZER, eene soort van angel, alsmede een
sterk vangijzer, met 2 veeren, om wolven
daarmede tevangen.
WOLK-KOLON, in de oudere geschiedenis der
Joden eene donkere wolk, welke op hunnen
we g , door de arabische woestijn, bij dag,
voor hen henentrok, en bun tot wegwijzer
diende. Des nachts leidde hen, inplaats van
dezelve, een vuurzuil. Wolksnede, wapenk.,
eene lijn, welke de gedaanteeener wolk heeft.
WONDEREN DER WERELD , waren bij de Ouden
7 kunstgewrochten, als : 1 ] de tempel van
de grafDiana te Efesen ; 2jhet Mausoleum, of
stele des konings van Carle ; 3] de Kolosse
te Rhodes • 4] de egyptische piramiden •; 5]
het standbeeld vanJupiter te Olympia • 61de
muren en hangende tuinen van Semiramis
te Babylon, en 7]de vuurbaak van Alexandrie.
Worm, eene ziekte der boomen, wanneer derzelver schors door de kevers zoo zeer aangeLast wordt, dat het voedingsap uitvloeit, en
de boomen daarvan sterven. Worm, dolworm,
bij de paarden eene scherpte der sappen,
welke zich, door kleine bruinroode builen,
op onderscheidene plaatsen doet kennen.
Vretende worm, een, rondom zich vretende,
zweer in de buitenste huid.
WORP, de school met een houwitser of rnortier,
uit hoofde van den hoogen bong, welken het
geschotene beschrijft.

op de fransche munten het teeken der
X., ntstad
Ville Franche of Amiens.

mu
X, in de romeinsche cijfers, 10.
XAENORPH1CA , muz., snaarinstrument , door
C. L. Röllig to Weenen uitgedacht, en uit
eerie soort van tafel bestaande, ter breedte
van 2 voet 5 duim en ter lento van 2 voet
7 duim. Welluidendheid van toonen, kracht,
volstemmigheid en menigvuldige afwisseling
zijn deszelfs hoofdeigenschappen.
XANTIPPE, naam der echtgenoote van Socrates,
welke, ofschoon zonder grond, in den kwaden naam staat, van een twistziek en ijverzuchtig wijf geweest to zijn •; van waar elke
zoodanige vrouw eene Xantippe genoemd
wordt. Xantippiseren, (van booze vrouwen)
twister), kijven, schelden.
XATAGUE, eengewigt in Bengalen,hetw elklinvan
een seira bedraagt.
XENELASIS, wet bij de Spartanen, volgens welke
geen vreemdeling in de stad mot blijven.
XENIEN, zoo heetten, bij de Romeinen, en bijzonder bij de Grieken, die geschenken,
welke de eeriegastvriend aan den anderen
tot aandenken achterliet, of medegaf. De
romeinsche dichter Martialisgaf aan vele
van zijne kleine hekeldichten dien naam.

XENODOCIIIUN, eengasthuis,

hospitaal, zieken-

huis.
XENOPHON, beroemd

atheenschgeschiedschrijver
en veldheer, omtrent 430 jaren voorChristus
geboren.
XERANTHENIMI, bloem, vanpapier of stroo gemaakt.
XEROPHAG1E, gebruik van drooge spijzen, gedurende de vasten. Xerophthalmie, drooge roodheld der oogen.
XESTIZ , eene maat der oude Joden, omtrent
1 /4 kan groot.
XISUTHRUS, door Saturnus van de overstrooming,
welke degeheele aarde bedekken zoude, onderrigt, liet hi' zich een root schip bouwen,
waardoor hi' en zijn huisgezin gered werd.
Toen hi' uit het schip kwam, verdween hi'
en werd onder degoden geplaatst.
XOCOATI, een uitgekookte ma's bestaande drank
der Mexikanen.
XYLOGRAPH1E, boekdrukkunst met houten vormen ; houtsnee.
XYLOLATRIE, de houtaanbidding, aanbidding of
vereering van houten beelden.
XYSTUS, bij de ouden, een bedekte gang, kampof stridplaats,
om zich to oefenen • ook eene
JP
zaal • in kerken, eene zijde, een vleugel.

Y, op de fransche munten het teeken der munt-

koninklijke trawanten, die
bij plegtige gelegenheden den koning van
En eland volgen, wanneer hi' gaat •; maar
als hi' rijdt of vaart nevens hem gaan.
YrrcA, Inca, weleer de naam der koningen of
vorsten van Peru. De yncas, of Incas, waren
niet alleen wereldlijke reenten,
maar ook
g
priesters, en werden, bij hun leven als kinderen der zon, en na hunnen dood, als goden
vereerd.
YONKE, eengroot, zoowel koopvaardij-, als oorlogschip, in China.
YUSDROM-CHEKY, een turkschgoud- en zilvergewigt van 100 drachmen, elk van 16 Icara
of taim, ieder 4 rein bedragende.

YEOMEN OF THE GUARD

stall Bourges.
YAM of yamswortel, de broodwortel, een OostenWestindisch knolgewas, dat als een gewoon voedsel aldaar menigvuldig aangekweekt wordt. In Surinamen wordt deze
wortel dikwijIs 40 tot 60 pond zwaar.
YARD, engelsche el.
YATAGAN,eene soort van groote messes in de streken random de Zwarte zee gebruikt wordende.
YAZBACHI, eenperzisch officier, die honderd
ruiters in zijn bevel heeft.
YE-KING, een aldusgetiteld beroemd boek, van
den chineschen keizer Fohi.
YEOMAN, eng., een rijke landeigenaar; pachter
van eengroot landgoed.

Z.

z, als romeinsch cijfergetal, 2000.
ZABRA, spaansche schepen van 60 tot 70 ton
en 8 stukken geschut,
ZALENCUS, een disci el van Pythagoras, wetgever der republiek Locris, een grieksche
volkplanting in Groot-Griekenland, omtrent
SOO jaar veieir Christus.
een turksche ruiter, onder de landmilitie,
ZALM,
ook het stuk land, hetwelk hem, als leengoed,
tot zijn onderhoud toegewezen is.
ZALOT, eerie turksche munt, omtrent 4 cents.
ZAMARIF , de titel van den voormaligen beheerscher van Calcutta.

lanni, ital., eigenlijk een hoer nit deomstreken van Bergamo, dien men vervolgens,
in de tooneelspelen, als zeer grappig en gemeen voorgesteld heeft • een hansworst.
ZATOV, eerie maat, waarmede men op Madagascar de rijst, welke nog in de do en is,
meet, en die omtrent 30 pond wee t.
ZAUNO, eene komische karakterrol op het italiaansch tooneel • een Boer uit Bergamo, die
het eigene zijner landslieden in taal, gebaren en spotachtige invallen heeft.
ZAVANAS, eene syrische godheid.
ZEBNOTH, of sabaoth, hebr., heer der heerscha-
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ZOOG.

kleurige steenen, die naar gember gelijken.
ren ; van daar Heer God zebaoth, Heer alter
ZINGOLIN, de naam van eene violette, in het
heerscharen, God alter werelden.
roodachtige vallendende, kleur.
ZECHINE, zecchino, ital., sequin, fr., zekine,
eene italiaansche goudmunt, van de grootte ZINK, spiauter, een blaauwachtig wit metaal,
hetwelk tusschen het stugge en lenige het
en zwaarte van eenen dukaat.
juiste midden houdt en deswege vroeger
ZELE, fr., ijver. Zeloot, ijveraar, vooral in
onder de halfmetalen gerekend werd.
opzigt tot de godsdienst. Zeloten waren
weleer, bij de Joden, overdrevene ijveraars ZISCHMEN, hong., ligte, korte laarzen.
voor Gods eer en hunne godsdienst, en ZITS, SITS, CHITS, fijne bonte katoen, eigenlijk
dikwerf steenigden zij dezen of genen, of
oostindisch fijn katoen, welks bloemen en
figuren niet, zoo als bij het gewone katoen,
ruimden dien, op eene andere wijze, uit den
met vormen gedrukt, maar geschilderd zijn.
weg, welken zij voor eenen ongeloovigen of
verachter van hunne godsdienst hielden. ZLOTA, ZLOTUS, eene poolsche zilveren munt,
Zelotypia, argwaan, ijverzucht.
poolsche gulden.
ZOAGRIA, de redding en behouding des !evens
ZELO, ZELOSO, ijverig. Zelos, de verpersoonlijkte
of der levensgeesten. Ook de belooning daarijver, een zoon van Pallas en den Styx.
Zelosis, het ijveren (voor eene zaak), de
voor of voor de redding van een mensch uit
het water enz.
hevige ijverzucht.
ZODIAK, zodiacus, sterrek., de dierenriem,
ZENA, het gezodene, afgekookte, afkooksel.
streep of ticket aan den hemel, bevattende
ZEMIA, de schade, het verlies.
de twaalf hemelteekens.
ZEND AVESTA, perz., verzameling der heilige
Zot, het leven ; ook levensvermogen.
wetten van Zoroaster.
ZOGRAPHIA, de beschrijving (van het uitwendiZENITH, arab., het punt aan den hemel, juist
ge) der dieren ; ook het teekenen of schildeboven ons hoofd ; toppunt, het tegengestelde
ren van dieren.
van nadir.
ZOIATER, ZOILTROS, dier- of vee-arts. Zoiatrica,
ZENT, in Frankenland en in eenige Opperdier- of vee-artsenijkunde. Zoicus, dierlijk,
Duitsche streken, zoowel het regtsgebied als
van dieren afkomstig; levenbrengend, leregtsdistriet.
vensonderhoud gevende, voedend, van Zoe.
ZEOLITH, een edelgesteente, gewoonlijk van
ZolLus, een te Amphipolis in Thracie geboorheldere en geelachtig Witte kleur.
LEMUR, koele, aangename avondwind, westetige Criticus , of bediller der oudheid, die
ten uiterste hekelachtig was, en alles laakte,
wind ; fabell., eene kleine windgod.
wat niet van hem of uit zijne school afkomZERO, nut, niets.
ZESTOLUSIA, een beet bad ; ook beet water, in
stig was. Wijders een onbillijke berisper.
het algemeen. Zestos, gekookt, kokend beet. Zomos, eene krachtige of voedzame soep ; beet
vleeschnat, bouillon, enz.
ZEUGMA, in de taalkunde, een verbindingsmiddel, de verbinding en vereeniging van twee ZONE, de aardstreek, aardgordel. Men heeft er
voorstellen of zelfstandige naamwoorden
vijf, te weten : twee koude of bevrorene,
door een werkwoord, dat eigenlijk slechts
(sonae frigidae), twee gematigde (sonae temperatae), en eene heete, of verzengde (sons
aan een derzelve toekomt.
torrida).
Zgus, fabelk., grieksche naam van Jupiter.
Zulus, beroemd grieksch schilder, die om- ZONISCHE GODHEDEN, bij de Chaldeèrs de lagere
goden, aan Wien zij slechts de heerschappij
trent 400 jaar voor Christus leefde, en de
schilderkunst tot eenen hoogeren trap van
over een klein bepaalde aard- of hemelstreek
toeschreven.
volmaaktheid bragt dan voorheen.
ZONNEPAARDEN, in de fabelleer, de paarden, die
ZIA.BARISTEN, eene mohamedaansche geloofsden wagen der ion trekker,.
sekte, welke beweert, dat alles in de wereld
door voorbeschikking plaats heeft, en den ZOOCHEMIA, dierchemie, dierlijke scheikunde.
Chemische ontbinding van dierlijke zelfmensch volstrekt Been vrije wit overblijft.
standigheden.
eene algiersche munt, welke 100 aspers
ZOODYNAMIA, het dierlijk levensvermogen, de
of omtrent 16 stuivers geldt.
dierlijke levenswerkzaamheid.
ZIELESLAAP, de toestand der ziel, waardoor zij
zich, volgens het gevoelen van sommigen, ZOOGENIE, en zoogonie, de dierkweeking, leer
van het ontstaan des dierlijken !evens. Zoona hare scheiding van het ligchaam, tot de
graphie, de dierbeschrijving, beschrijving
wedervereeniging met hetzelve, in eenen
van de natuur en eigenschappen der dieren.
staat van donkere en onduidelijke gewaarZoographisch, dierbeschrijvend. Zoolatrie, de
wordingen bevindt.
dieraanbidding, diervergoding. Zoolith, een
ZINDIKEN, de vrijgeesten en Atheisten onder de
diersteen, versteend, dierlijk ligchaam, eene
Mohamedanen.
dierlijke versteening. Zoologie, de dierkunde,
ZINGIBER, eene arabische of indische specerij,
dierkennis, natuurlijke geschiedenis van het
waarschijnlijk de gember.
dierenrijk. Zoonomie, de levenskrachtleer,
ZINGIBERIT, gembersteen, eene soort van twee58
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kennis van de wetter) des dierlijken levens.
Zoophyten , dierplanten of plantdieren.
Zootontie, de dierontleding. Zootypolith, een

steen met dierafdruksels.
godbeden, die bet levensbehoud van
alle dieren voorstonden ; ook bijnaam van
Jupiter.

ZOOGONES,

A, de leer van het ontstaan des
ZO6GONOLOGI

dierlijken levens.
us een dierkenner.
Zokocricus, zoOlog,
ZoON, een dier.
ZONOSOLOGIA, zoOpathologia, de leer van de
ziekten der dieren.
ZO6PHAENOMENOLOGIA, de leer van de verschijnselen in het leven.
ZOOPHAGIA, hetvleescheten:
de kennis der dierlijke
geneesmiddelen • leer der geneesmiddelen
in bet dierenrijk. Ook leer van de geneesmiddelen voor dieren in het algemeen, derhalve ook van degeneesmiddelen voor
menschen.
ZOOPHORISCH, eene zuil, welke een dier draagt.
Zoes, levend, gezond • leveed of gezond ge-

ZOOPHARMACOLOGIA,

maakt, gerect.
en.
de dierlijke natuur, het dierlijk
wez

MOTES,

dierheelkunde, echter daaronder
begrepen die der menschen.
ZokocA, tiripares, dieren, die levende 'on en
ter wereld brengen. Zoogdieren.
ZOOTOCIA, het levend ter wereld brengen.
ZokocoN, een zoo Bier.
Zokocos, leyende 'on en barend.
ZOOTOMIE, ontleding, ontleedkunde der dieren.
ZOOTYPOLIT, een steen, waarin het afdruksel
van een dier is.
ZO6THERAPIA,

het oude pik, hetwelk bij het op nieuw
kalfateren van the en afgekrabt worth, en
uit het zeewater ziltige deelen aan zich getrokken heeft.

ZOPISSE,

in Perzie, 5 1 /2 eeuw
voor Christus, de stichter was van de afgodsdienst, onder den naam van Sabaismus
bekend.
ZUBER, zober, in het kanton Bundten eene
ZOROASTER, ZERD,USCHT, die

wijnmaat van 10 viertel of 60 mates.
kolommenorde, de verhouding der
gezamenlijke deelen eener zuil, zoo on erling, als met betrekking tot de geheele zuil.
Men neemt gemeenlijk in de bouwkunst vijf
soorten van zuilen aan ; de eenvoudigste is
de toskaansche ; op deze volgt, bij opklim-

ZUILENORDE,

ZYMO.

ming, de dorische, dan de jOnische, vervolgens de romeinsche, en eindlijk de korinthische, als de schoonste en sierlijkste.
ZUMASIEL—ACHIR , de 7 de maand in bet jaar der
Turken.
ZUPPANIA. Zie Supania.
&RUTH, bij de Joden eene kabalistische wijze
vande schrift uitteleggen, wanneer zij of

zekere letters naar de waarde, welke zij als
getallen hebben, verklaren, of in de opgegevenewoorden eene rekenkunstige evenredigheid zoeken, en uit de letters, welke
dezelve uitdrukken, eenen geheimen zin
willen trekken.
een instrument bij de turksche krijgsmuzijk, hetwelk, ten aanzien van de gedaanto en klank, naar de hobogelijkt.
ZWAARDMAAG, ZWAARDZIJDE, zie spilmaag, spitzijde.
ZURNA,

ets- of schraapkunst , ter vervaardiging van prentwerk. Zie verder necro-

ZWARTE KUNST,

cautie.

zekere oude Saksische groschen,
welke keurvorstFrederik III en diens broeder, hertog Johan, in 1492 to Zwiskau gemeenschappelijk lieten slaan.
ZWOLFER of dreibatzner, de sedert 1500 in
Oostenrijk, Beijeren, en de Paltz geslagene
10 con y . kreuzerstukken, waarvan er 5 eenen
Rijnschen gulden doen.
ZYGIA, bruiloftsgodin , bijnaam van Juno, dien
zij als raster van het huwelijk
bekomt.
ZYMA, zyme, zymoma, zymosis, de zurdeesem,
gist, zuurdeeg.
ZWICKAUER,

ZYMICUS, doorgistende

stoffen veroorzaakt.

leer van de gesting, of verzuring,
gestingkunde, gestingleer. Zymoma, een gestingmiddel, gest. Zymosimeter, gestingmeter, werktuig, om den trap van gesting en
verzuringraad
van de
warmteg
des
, ook
den
bloeds, to meten. Zymotechnie, de gestingkunst, of datgedeelte der scheikunst, hetwelk
zich tot degesting be salt.
ZYMOSIMETER, een werktuig, om de trappen
vangisting of den graad van warmte des
bloeds daarmede to meten.
ZYMOTECHME, dat gedeelte der scheikunde, hetWelk over degisting handelt.
ZYMOTICUS, gistend, dat is, doende gisten, gistin g bevorderend.
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VOORBERIGT.

Men

kan niet ontveinzen, dat, in het einde der vorige, en in het begin der tegenwoordige eeuw, de taalkundige werken, op eene verbazende wijze, vermenigvuldigd
zijn. Pit had in Frankrijk, Duitschland en Engeland plaats ; maar vooral in ons
Vaderland, hetwelk, in de laatste dertig jaren, een aantal van spraakkunsten, woordenboeken, verhandelingen over de Nederduitsche taal, enz. heat zien verschijnen ;
waarvan het gelukkige gevolg geweest is, dat het onderwijs in de scholen op goede,
taalkundige gronden gebouwd werd, en men thans reeds, zoo op den kansel, als in
de pleitzaal en op het tooneel, onze taal veel naauwkeuriger hoort spreken, dan
voorheen plaats had.
Bij al deze hulpmiddelen ter verkrijging eener betere kennis onzer tale, ontbrak
het ons echter altoos nog aan een woordenboek der synonimen , waarvoor de
Franschen, Engelschen en Duitschers, voor hunne taal, reeds gezorgd hadden. Vele
Letterminnaars wenschten ook sedert Lang, zulk een werk onder ons in het Licht to
zien verschijnen. De schrijvers, welke de tegenwoordige proeve hunnen Landgenooten aanbieden, hadden, reeds voor eenen geruimen tijd, het plan daartoe ontworpen
en bouwstoffen verzameld ; doch verscheidene moeijelijkheden, welke zich op dezen,
bij ons bijna geheel onbetreden, weg al aanstonds aan hen opdeden, vertraagden
de uitvoering van hetzelve. Door aansporingen van onderscheidene kanten bemoedigd (1), hebben zij dit werk eindelijk ondernomen, en onderwerpen hetzelve

(1) 1k herinner mij hier, hoe, onder anderen, de hooggeleerde, en van elk hooggeschatte J. H. Van
Swinden mij, bij herhaling, vriendelijk aanspoorde, om een werk over de synonimen to ondernemen, hetwelk, near het oordeel van dien grooten Man, niet alleen voor het yak der letteren, maar ook voor de
WEILAN D.
zamenleving, van veel nut konde wezen.
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aan de beoordeeling hunner letterlievende Landgenooten , die wet de goedheid
zullen willen hebben, hun de aanmerkingen mede te deelen, waarmede zij hetzelve
zullen gelieven te vereeren.
Zij gevoelen zeer wel., dat deze proeve niet dan onvolkomen en gebrekkig moet
zijn, aangezien men veel heeft moeten terneder stellen, waartoe handleiding en bronnen ontbraken, en er, inzonderheid in onze taal, Been woordenboek bestond, hetwelk de beteekenis der woorden met genoegzame juistheid bepaalde, veelmin eenig
vroeger werk over zinverwante woorden. Be arbeid van Girard, D' Olivet , Roubaud, Stosch, en Eberhard, zijn hun, in sommige artikelen, van dienst geweest (1) ;
nogtans hebben zij gemeend, zich zoo veel mogelijk van slaafsch vertalen te moeten onthouden.
Dan, hoe onvolledig dit werk ook zij, zal het echter, zoo als het is, nog altoos
zijne nuttigheid hebben, ten minste beschouwd kunnen worden als eene bijdrage
tot een volledig werk over de Nederduitsche synonimen (2).
Zonder ons in het gewigtige, door velen ontkennend, door anderen toestemmend
beantwoord vraagstuk te verdiepen : of er eigenlijk gezegde hetzelfde beteekenende woorden in eenige taal zijn ; kunnen wij echter niet ontveinzen, dat er, in
onze taal, woorden gevonden worden, welker onderscheidene beteekenis wij niet,
althans nog niet, kunnen aanwijzen, terwip het nogtans zeker is, dat, in eene
tot volkomenheid geraakte taal, geene woorden behooren te wezen, welker beteekenis volstrekt dezelfde is. En hier mogen wij ons op het gevoelen van Girard,
Blair, Stosch, en vooral op dat van Eberhard beroepen, Welke laatste, na de vraag
of er zoodanige woorden in de Hoogduitsche taal zijn, met zoo veel schranderheid,
als gezond oordeel en geleerdheid behandeld te hebben, aldus voortgaat : » Ik
meen dan weder, tot het besluit te mogen komen, dat er, in eene volkomene
taal, geene volstrekt gelijkbeduidende woorden mogen zijn. Elke taal moet steeds
meer en meer naar deze volkomenheid streven. Men heeft teregt aangemerkt,
dat het een verkeerd begrip van den rijkdom eener taal zoude zijn, wanneer
men dien in de menigte van woorden Wilde vinden. De woorden toch kunnen
alleen waarde hebben, in zooverre zij denkbeelden bevatten ; en hunne menigte
kan der tale alleen eenig voorregt geven, in zooverre elk woord eenen bijzonderen zin heeft. De volkomenheid eener tale in de veelheid der woorden to stellen, zonder opzigt op derzelver zin, zou even zooveel heeten, als een gastmaal,
enkel door het groote getal van schotelen, die echter alle slechts eenerlei geregt
inhielden, prachtiger te willen maken. »
En, schoon wij vele woorden thans nog niet volkomen onderscheiden kunnen,
is het echter niet onmogelijk, dat derzelver verschillende beteekenis, door den
tijd, duidelijk zal aangewezen worden ; gelijk wij verscheidene woorden, Welke
voorheen door elkander, onverschillig, en dus als hetzelfde beteekenend gebezigd werden, thans naauwkeurig onderscheiden.

(1) Hoezeer wenschten wij, hier gewag te mogen maken van eene medeschrijver, die ons zeer behulpzaam geweest is, maar verkozen heeft, Hoch op den titel van het werk, Hoch in dit voorberigt genoemd te worden.
(2) Het Koninklijk Nederlandsche Instituut van wetenschappen, letterkunde en schoone kunsten, waarvan ik de eer heb, lid te zijn, heeft, in zijne vergadering van 23 November 1819, het verzamelen van
bouwstoffen voor een werk over de Nederduitsche synonimen zich ter taak gesteld, en zijne Loden daartoe
'WEILAND.
uitgenoodigd .

Synoniem noemt men elk woord, dat hetzelfde denkbeeld uitdrukt, en dus
dezelfde beteekenis heeft, als een ander. Strikt genomen, zullen er, in geene
taal, zoodra dit genoegzaam bearbeid en beschaafd is, zoodanige eigenlijk gezegde
synonimen gevonden worden. Of er reeds zulk eene genoegzaam bearbeide en beschaafde taal besta, willen wij liefst niet beslissen ; maar beweren echter, dat de
woorden, welke men synonimen noemt, bij derzelver ontleding, dikwerf zullen
blijken, eenige, hoewel somwijlen niet terstond in het oog vallende, kenmerken
van onderscheid to bevatten. De noodzakelijkheid, om dit onderscheid te kennen,
heeft geboorte gegeven aan alle werken van den aard, als dit, hetwelk wij, bij
dezen, het Publiek aanbieden.
Woorden, die volmaakt dezelfde beteekenis hebben, kunnen in een woordenboek als dit is, niet opgenomen worden ; maar wel zinverwante, die een hoofdbegrip met elkander gemeen hebben, en dus in den zin eenigzins verwant zijn, doch,
voor het overige, onderscheiden gebruikt worden. Verdenking en vermoeden, b. v., beteekenen beide het gissen van jets kwaads ; daarin komen zij overeen, maar verschillen
underling daarin, dat vermoeden van zaken en verdenking van personen gezegd wordt.
Wanneer het gemeenschappelijke en verschillende der begrippen in de woorden
terstond zigtbaar is, komt derzelver behandeling hier eigenlijk niet te pas. Hoendermarkt,
hooimarkt, kaasmarkt, enz., hebben het begrip van markt met elkander gemeen, doch
derzelver onderscheidene beteekenis is onmiskenbaar en voor elk even duidelijk ;
zoodat niemand zich in het gebruik deter woorden ligtelijk vergissen, of het eene
voor het andere nemen zal ; waarom zij geene voorwerpen voor een synonimiesch
woordenboek zijn, zoo min als : aschman, klapperman, — kaartspel, schaakspel, —
kaarslicht, lamplicht, maanlicht, zonnelicht, en vele andere niet zamengestelde woorden, als : aal, paling, — hut, paleis, enz.
Wij herhalen het, de synonimen, die in de tales aanwezig zijn, en waarover de
hierboven genoemde schrijvers handelen, dat is, niet de zingelijke, maar de zinverwante woorden, zijn dezulke, Wier beteekenis groote overeenkomst en gering verschil
heeft ; en hoe granter de eerste, en hoe kleiner het andere is, met des te meer refit
verdienen de woorden den naam van synoniem.
In alle tijden heeft men het belangrijke van dit onderzoek erkend. Hesychius bij de
Grieken, Varro, Festus, lulus Gellius bij de Romeinen ; en inzonderheid Cicero en
Quintilianus hebben deszelfs hooge noodzakelijkheid bewezen. Quamquam enim
(zegt de eerste) vocabula grope idem valere videantur, tamen, quia res differebant,
nomina rerum distare voluerunt. (Want, ofschoon de woorden bijna hetzelfde schenen te beteekenen, Wilde men nogtans, vermits de zaken verschilden, dat ook de
namen der zaken verschillend zouden wezen). Cic. Top. c. 8. § 34. QuOntilianus zegt:
Pluribus autent nominibus in eddem re vulgo utimur, quae tamen, si deducas, seam
propriam quondam vim ostendent. (Wij gebruiken gemeenlijk, voor eene en

dezelfde zaak, verscheidene namen, welke echter, wanneer men derzelver afleiding
en kracht naauwkeurig wil nagaan, blijken zullen, elk eene eigene en afzonderlijke
beteekenis te hebben). In latere tijden hebben Julius scaliger, en bij ons Valckenaer, Popma , en anderen, de stelling eener noodzakelijke onderscheiding der
zinverwante woorden verdedigd (1).

(I) Met veel genoegen maken wij bier gewag van een fraai vertoog over zinverwante woorden, hetwelk
voorkomt in de Annales de la Beg ique, September 1820.

Wij hebben weinige of geene voorbeelden nit andere werken ontleend, omdat
goede voorbeelden moeijelijk daarin te vinden zijn, en de meesten, zonder het fijne
onderscheid der synonimen in het 00g te houden, geschreven, en dikwerf onverschillig het eene woord voor het andere gebruikt hebben. De voorbeelden, welke
wij bijgebragt hebben, zijn meestal uit het dagelijksche Leven genomen, en alleenlijk
in zooverre, als zij ter aanduiding van de verschillende beteekenis der woorden
konden dienen.
Welk eene moeite wij ons ook gegeven hebben, otn dit werk zoo volledig mogelijk
te maken, vermoeden wij echter, dat er eenige noodzakelijke artikelen zullen overgeslagen zijn Welk gebrek wij, hetzij in het werk zelf, hetzij in een aanhangsel, zullen
trachten weg te nemen. Wat de misslagen in de verwijzingen betreft, deze zullen in
een algemeen Register, achter het werk geplaatst, door ons verholpen worden.
Met de wenken, welke men ons wel cal gelieven te geven, zullen wij niet nalaten ons
voordeel te doen, en meerdere juistheid pogen bij te zetten aan de denkbeelden, welke
Mannen, met de fijnere onderscheiding der Nederduitsche woorden bekend, ons als
onnaauwkeurig mogten aanwijzen. Over het algemeen zullen wij, met het uiterste
genoegen, door teregtwijzing, het gebrekkige der artikelen verbeterd, de duisterheden opgehelderd, de twijfelingen weggenomen, en dus ons werk tot meerdere
volkomenheid gebragt zien.
Mogt deze onze zwakke poging door het Publiek ontvangen worden met eene
toegeeflijkheid, geevenredigd aan de bewustlieid, welke wij hebben van de ongenoegzaamheid onzer krachten
November,
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AAMBORSTIG,

AAMEGRTIG, ENGBORSTIG, KORT-

ADEMIG.
AAMECHTIG duidt den toestand des even
aan, die zich, door sterk loo en of zwaar
arbeiden, eene meestal korstondige moeijelijkheid in het ademhalen heeft veroorzaakt.
AAMBORSTIG is hij, bij Wien deze moeijelijkheid uit eengebrek der borst zelve ontstaat.
ENGBORSTIG wordt van iemandgezegd, bij
Wien de weinige ruimte der borstholte het
ademen bezwaarlijk maakt. KORTADEMIG
noemt men dengenen, die door deze gebreken verhinderd worth, de lucht met groote
teugen in te zuigen, of uit le drijven, en die,
we ens de kwade gesteldheid zijner borst,
het loo en niet Ian kan uithouden.

AAMECHTIG, zie Aamborstig.
AANBEGIN, BEGIN, AANVANG.
AANBEGIN heeft het zinversterkend voorzetsel aan, en worth niet veel meergebruikt,
dan in de spreekwijs : van aanbegin, van het
eerste begin af, van 's drijks aanbegin.
BEGIN is enkel de aanvang eerier zaak : van
het begin tot het einde, niet aanbegin. Dat is
eengoed begin, niet aanrang. Maar wel
bij den aanvang des 'airs.
AANBELANG,

BELANG, AANGELEGENBEID.

heeft het zinversterkend voorzetsel aan, en beteekent zoo veel als groot
belang. BELANG is eigenlijk minder : het is
eene zaak van belang. Het is eene zaak van
AANBELANG

aanbelang, dat is, van groot belang. Ik heb
daargeen belang niet aanbelang. AANGELEGENBEID is hetzelfde beteekenend met
belang, in de uitdrukking•: eene zaak van
groote aangelegenheid. Een schrijver van
die aangelegenheid.
AANBELANGEN, BELANGEN, BETREFFEN, AAN.
GAAN.

Deze woorden, die een zeker aandeel te
kennengeven van den persoon, die bedoeld
wordt, aan de zaak, van welke men spreekt,
worden aliengebruikt, na de voorafgaande
uitdrukkingen wat, voor zoo veel, voor zoo
ver, zoo veel, zoo ver : wat mij, wat aanbelangt, ook enkel belangt • voorzoo
zoo veel maj
betreft, enz. Men kan ook zeggen het gaat
nu). aan, het betreft mil, maar niet het belangt mr:j. De spreekwijs wat mij belangt
doet onderstellen, dat rnijn belang met de
zaak gemoeid is. AANBELANGEN en EELANGEN
zijrt eenigzins algemeener en minder beteekenend, dan BETREIFEN. Mii betreft hetgeen
mij, Ms ware het, eenen stow. grieft, even Ms
een van buitengeworpen ligchaarn, of toegebragie slag, niij raakt. hevat betreffen tevens bet clenktwelil eenerdcor iets
van buiten verwekte aaridnening, en duidt
eene beweging aan, ten\ ijI belangen rust
aanduidt. Betreffen geeft ook dikwerf zekeren invloed op het g eluk of on g eluk van
een' mensch te kennel' dit is eene zaak,
welke mij niet betreft, wier invloed zich niet
tot mij uitstrekt. De beschuldiging, te , erg
hem ingebragt, betreft ook zijnen broeder.
2
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Met zaken, welke geheele volken betreiren,
moet men niet onbedacht te werkgaan. AAN –
GA.AN geeft de deelneming eenes gewaarwordendenwezens aan zekere zaak te kennen:
alles wat een' mensch betreft, gaat mij aan.
Omtrent levenlooze din en kan aan aan
eigenlijk niet gebruikt worden : wat gaat de
kogel, die ver van uw huis nedervalt, den
brief aan, welken Of in uw kamer schrifft?
Beier • wat ,heeft . de kogel met den brief te
doen ?
AANBEVELEN, zie Aanprijzen.
AANBIDDELIJK, AANBIDDENSWAARDIG.
Hetgebruik heat aan deze woorden dezelfdekracht gegeven, schoon zij inderdaad
van onderscheidene beteekenis zijn. Het laatste zegt meer, dan het eerste. AANBIDDELIJK
duidt datgeen aan, het elk aangebeden kan
worden •; AANBIDDENSWAARDIG, hetwelk zulks
verdient te zijn.
AAN
BIDDEN, VEREEREN.
AANBIDDEN en VEREEREN duiden eenen hoogen trap van eerbied en bewondering aan •;
AANBIDDEN echter den hoogsten. Men aanbidt
God; ea men vereert God, omdat men hem
aanbidt.; doch niet ieder, di en men vereert,
kan daarom het voorwerp onzer aanbidding
zijn.„Alleen dan zegt men van een sterfelijk
wezen, dat het aangebeden wordt, wanneer
de eerbied en liefde, welke het inboezemt,
tot eenen trap stijgen, dal zij, als ware het,
in godsdienst over an:: hi' aanbidt haar.
Geleerden en kuristeriaars worden ook somwijlen gezegd, hunne vereerders en aanbiddors te hebben. VEREEREN wordt ook dikwips bij hoogachten gevoegd : de godsdienst
hoogaehten en vereeren.
AANBIDDER, zie Aanbidden.
AANBL4ZEN, zie Aanhitsen.
AAN4IKKEN,

AANSCHOUWEN, BESCROUWEN, AAN-

SWAREN A4NZIEN,AANGAPEN, AANKIJKEN,BEZIEN.

AANB.

zal het daglicht niet meer aanschouwen. In
eene ruimere beteekenis wordt dit woord
oak voor gewaarworden genomen, zonder
hetzelve tot de gewaarwording des gezigts te
bepalen. In deze beteekenis wordt van het
aanschouwen van God in een ander levee
gesproken. En in de wijsbegeerte is de aanschouwende kennisdie kennis, welke wij door
de gewaarwording erlangen. AANZIEN duidt
'n to oplettendheid aarr, het is het
de
fransche regarder. AANKIJKEN is meer opzettelijk, met meer oplettendheid aanzien •; het
franschefixer. AANGAPEN is, door een voorwerp, dat zich aan ons oog opdoet, zoodanig
getroffen zijn, dat men onwillekeurig den
mond opent. Daar dit laatste doorgaans het
geval is bij onwetenden, als voor welke vele
zaken, die anderen bekend en gewoon zijn,
vreemd blijven, en het gapen op zich zelf
voor niet zeer welvoegelijk gehouden wordt,
zoo gebruikt men aangapen, meestal, in eenen
kwaden zin, voor met eenvoudige verwondering en opgesperden mond aanzien. AAN–
KIJKEN onderstelt eene meerdere oplettendherd. Wil men van een voorwerp, door het
gezigt, kennis nemen, dan moet men het
aanzien •; wil men het van andere, daaraan
gelijkende, onderscheiden, dan moet men
het aankiiken. BEscuovwErt is zooveel als met
aandacht en opmerkzaamheid gadeslaan •;
even als BUTEN, maar in den meer verheven
spreek-en schrijfstijl. Het drukt eigenlijk de
werkzaamheid der ziel uit, wanneer zij van
het een de zin des gezigts haar aanbrengt,
kennis neemt. Een redeloos dier ziet, maar
beschouwt n iet. Daar nu, in het aanbrengen
van zulk eerie gewaarwording, de verbeeldingskracht menigmaal het uiterlijke zintuig
vervangt, en wij ons, door dezelve, de dingen voorstellen, alsof wij die zagen, zoo kan
men ook beschouwen bezigen omtrent iets,
hetwelk eigenlijk een voorwerp van het
gezigt kan uitmaken. Wanneer men het geschapene en deszelfs schoonheid ziet, verliest men zich in het beschouwen van Gods
goedheid en alvermogen. AANSTAREN wordt
gebruikt voor sterk aanzien, en met verwondering beschouwen•

Allpndniden I)etrigten van den zin des gezigts op eenigvoorwerp aa ILAANBLIKKEN wordt
7,egd, wanneer, wij de oogen schielijk op iets AANBRENGEN, AANGEVEN, AANLANGEN, AAN–
REIKEN, AANVOEREN.
staan, en dezelve terstond weer daaraan afVerschillen, in den zin van doen toekowe den. Wij blikken iemand aan, gemeenmen, gelijk de enkelvoudige werkwoorden,
jijk, om hem jets te kennen te geven, ooze
waaruit zij zamengesteld zijn, en waaraan
goeclkeuring of afkeuring, ooze tevredenhet voorzetsel aan slechts de beteekenis
heid of ontevredenheid, of, om hem op eene
bijzet eener beweging naar de plaats, van
zaak opmerkzaam te maken. AANSCROUWEN
welke gesproken wordt. Zoo is AANBRENGEN
wordt, in het dagelijksche !even, zelden gebruikt. In den verheven schrijfstip, en
en AANVOEREN betrekkelijk op iets, hetwelk
eenigzins afgelegen en zwaar is •; AANGEVEN,
wanneer men met aandoening en eerbied
spreekt, houdt men het voor gepaster en
AANLANGEN en AANREIKEN, daarentegen, op
jets, hetwelk onder het bereik is, en voor de
edeler, dan AANZIEN : als a den hemel aanhand li s t. Op iederen marktdag breng 1, of
schoutv.V an eenen stervenden zegt men: hi'
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voert hi' allerhande koopwaren attn. lemand
eenepen aan even een glas tvijn aanreiken.
nder deze woorden heeft AANBRENGEN de
O
overdragtelijke beteekenis. van verschaffen •;
AANVOEREN die van in het midden brengen,
tot staving bijbrengen iemand voordeel
aanbrengen. Men behoeft eene bewijzen
meer aan to voeren.
AANBRENGEN, AANGEVEN, AANKLAGEN, BESCHULDIGEN, BETIGTEN,
VERKLIKKEN.

AANDACIITIG Z1JN, OPLETTEN, °PURIM, AOHT
GEVEN.

Dezewoorden duiden de gesteldheid der
ziel aan, waarbij zij haar denk- en onderscheidingsvermogen op eene zaak of rede
vestigt • zij verschillen van elkander, even
als de werkwoorden denken, letten en Hierken, waarvan zij gevormd zijn. Men is aandachtig , wanneer men zijne gedachter)
be salt tot het een geschiedt • men let op,
wanneer men niet vlugtig over een ding
henenloopt , maar met zijne overweging
daarbij verwijlt. Men merkt op, of Wendt
opmerkzaamheid aan, wanneer men de merken, degrens- of onderscheidingsteekenen
der din en gadeslaat. ACHT GEVEN is, op een
enkel voorval, of gezegde zoodanig letter),
dat men daaruit, bij eene volgende daad,
voordeel trekke. Zijt aandachtig bij de voordrat uwes onderwz:j zers, en let op het een
11U u zegt • merle op, waarin het verschilt
van de begrippen, die gij u gevormd hebt
engeef acht op zijne vermaningen.

De gemeene beteekenis dezer woorden is,
kenbaar maken, dat iemand iets onbehoorIrks
verrigt heeft. BESCHULDIGEN en BETIGTEN
J
wordengebruikt beide met betrekking tot
hetgezag, hetwelk van de overtreding kennis
nemen en dezelvestraffen kan, of ook zonder
zulk een verband. Men beschuldigt en betigt
voor den re ter en ook buiten re ten. In
het eerste geval is echter beschuldigen meer
ingebruik, dan betigten. AANKLAGEN onderstelt eene hoogere, met strafbevoegdheid
bekleede magt, bij welke de heschuldiging
g
eschiedt. Hi'dus, die boven wetten en
regteren verheven is, kan wet beschuldigd, AANDEEL, PEEL, GEDEELTE.
Allen beteekenen het een tot een geh eet
of betigt, maar niet aangeklaagd worden, ten
minste niet voor eene aardsche re thank.
behoort ; doch DEEL en GEDEELTE drukken
BET1Gblootelijk de betrekking tot ditgeheel uit,
Onderling verschillen BESCHULDIGEN
TEN (b,
ehalve in de voorzetsels van, over of
in zoo verre als het deel ,
tezamen met de
overige deelen, dit geheel uitmaakt : de
we ens welke het eerste, en met, welke het
andere achter zich vereischt) daarin, dat
tweede druk van dat werk bestaat uit drie
deelen. Het eerste deel eener redevoering.
BETIGTEN een zwaarder, althans voor de overheld strafbaar vergrijp onderstelt.Men kan van
AANDEEL, daarentegen, is het deel, dat aan
iemand behoort , en bevat derhalve het
ondankbaarheid beschuldig en ; men betigt met
nevenbegrip van eigendom. Wilt gij mij
diefstal. AANKLAGEN is van AANGEVEN, AANBRENaandeel in die koop even? Wanneer iets
GEN en VERKLIKKEN daarin onderscheiden, dat
een zekergetal gelijke of ongelijke deelen
hij die aanklaagt, de verpligting op zich Deem t,
om zijne aanklagte met bewijzen te staven ;
gedeeld is, om onder verscheidene personen
er aan ever of verklikker laat
verdeeld te worden , dan wordt datgeen,
de aanbreng,
het onderzoek en de opsporing der bewiizen
hetwelk voor ieder bepaald en afgezonderd
is, zijn aandeel genoemd : aandeel aan de
aan de overheid over. Van hier, dat AANGEbuit, aan de winst , aan eene er en'
VEN, AANBRENGEN en VERKLIKKEN voor verachtelijker gehouden worden, dan AANKLAGEN ;
GEDEELTE verschilt van HEEL, in de bijgeverschillende zij onder elkander slechts in
voegde beteekenis , welke dit voorzetsel
den trap van hatelijkheid, die bij het laatste
meestal aan de naamwoorden geeft, namelijk
grooter is, en ook van aanbelang, die bij het
van eene verzameling. Men zegt this een
deel, en eenige gedeelten. Men zegt ook aanlaatste minder kati zijn. Bij VERKLIKKEN komt
nog de bijbeteekenis van belooning des aandeel nemen en deel nemen, *aatvan het
brengers, hetwelk de hateliikheid vermeereerste doorgaans gebezigd wordt, om 'een
dert. Ook heeft AANKLAGEN altoos eenigzins
sterker'graad van deelneming aan te (Widen
•:
de bijbeteekenis, dat men belang stelt in de
ik neem hartelijk deel aandeel aan, of in
bestraffing van het vergrijp • de aanbrenger,
uw ongeluk. Ook voor in iets deelen, een
gedeelte overnemen, in zekere onderneming
of aan ever heeft zulk een belang niet, of
althansgeen ander , .dan kwalijkgezindheid
eenegemeenschappelijke zaak met anderen
teen den overtreder ; de verklikker ziet
maken : ik neem er volstrekt geen aandeel in.
Dimmer nam hi' deel aan hunne , onrustige
slechts op de uitgeloofde premie, of op zijn
bewegingen.
aandeel aan de bode.
AANBRENGER, zie Aanbrengen.
n
AANDACHT , zie Aandachtig zij.

AANDICHTEN, TE LAST LEGGEN.
AANDICHTEN worthgebezigd, in de beteekenis van iets kwaads verdichten, of verzinnen : iemand lets aandichten. TE LAST LEGGIN.
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zekerengrond , *Sdfdti eerie
beschuldiging rust : leg hem niet Meer to
last • gif hebt reeds genoeg van hem gezegd.
Onderstelt

AANDOEN, ONDOEN, AANTREKKEN.
AANDOEN wordt gebezigd van naauwe kleeeren: doe uw' rok aan ; van wijde kleederen
d
sprekende , zegt men OIDOEN : doe een' doek
oin,. Van die kleedingstukken, in welke men
niet, dan met eenige moeite geraakt, bezigt
men AANTREKKEN : kousen, laarzen aantrekkeni In eene overdragtelijke beteekenisizegt
men ook : Over, geregtigheid aandoen, dat is,
zich met ijver, geregtigheid, als bekleeden.
In eenen ruimeren zin wordt AANDOEN ook
voor veroorzaken , toebrengen , gehezigd :
iemand eer, schande vermaak, smart, enz.
aandoen. Den oorlog aandoen,Ook voor zich
ns been be even : ik kan die have niet
erge
aandoen.
AANDOEN,

AANRANDEN, AANVALLEN, AANGRIJ-

PEN, AANPAKKEN, AANTASTEN„ BESTOKEN.
AANVALLEN, AANGRIJPEN, AANTASTEN heeten,
het een zoo wet als het ander, be inners geweIddadigheid Llit te oefenen. AANTASTEN is de
bezadigste wijze van zulks te doen • AANGRIJPEN duidt meer geweld, en AANVALLEN meer
snelheid, beide meer verbittering aan. AANTASTEN,,AANPAKKEN en AANGRIJPEN onderstellen,
gelijk nit de grondwoorden blijkbaar is, teyens eene grootere nabijheid • zoo dat de
aanvaller den aangevallenen bereiken , als
ware het, naar hem t asters of hem grijpen
of pakken, aanpakken kan. Ouk even zij het
vermogen te verstaan em , en wet met de
hand, of greep, zijnen viand te vatten. Pus
zegt men van een wikl dier , dat het den
reiziger aanvalt, niet zoo juist , dat het hem
aantast, aanpakt, of aangrijpt. BESTOKEN is,
den vijand, door gedurige kleine aanvallen,
kweilen en hinderers (het fransche harceler).
AANDOEN en AANRANDEN sluiten de beteekenis
in van onwettig geweld • het laatste is sterker een dronkaard heeft mij op straat aangedaan •; eewroover heeft mij, op den grooten
weg, aangerand. eer is aangerand, dat
is, wederregtelijk en met geweldaangevallen.

AANDOE14;

ONTROEREN, ONTZETTEN, TREFFEN,

&KV?.
AANDOEN, als woord van eene verwante
beteekenis met ONTROEREN, duidt aan, de ziel,
of het gemoed, door eenigen indruk; waarvoor zij vatbaar is, treffen, gelijk het ligchaam
door eenen ligchatnelijken indruk getroffen
wordt.Het begrip van aanval, en vooral van onwettigen aanval, dat, gelijk wijgezegd hebben,
aan ligehamelijk aandoen verbonden is, valt
hierbij weg. ONTROEIVEN is de ziel zoodanig
aandoen, dat zij bewogen, en wet nit hare
gewone gesteldheid gebragt wordt. ONTZETTEN

AANG.
heeft dezelfde beteekenis, echter meer verhazing, clan innerlijke gemoedsbeweging, of
aandoening te kennen gevende. TREFFEN duidt
den blooten schok aan, dien de ziel, door
eenigen indruk van buiten, ondergaat, zonder het uitwerksel te kennen tegeven, dat
zij daardoor in hare innerlijke gesteldheid
ondervindt. RAKEN is, door hetgebruik, een
minder krachtig treffen geworden, en beteekent, oppervlakkig, aan aan dat raakt mtj
niet; wat raakt het u ? Ook in de gerneenzame verkeering: dat raakt mine koude kleeren niet.
Van bier aandoening, aandoenitjk, ontzettend, treffelijk en treffend, in dezelfde be-

teekenissen.
AANDOENING, zie Aandoen.
AANDOENLIJK, zie Aandoen.

AANDUIDEN, AANWIJZEN, AANTOONEN.
Onder deze woorden, die alle de beteekenis
hebben van kenbaar maken,
heeft AANDUIDEN
eigenlijk die van kenbaar maken aan het verstand, AANTOONEN en AANWIJZEN die van kenbaar maken aan de zinnen, en in de eerste

laats aan het ezig
gt. Hiervan dat het eerste
P

het denkbeeldgeelt van meerdere duidelijkheld, de beide anderen van meerdere klaarblijkelijkheid. Men duidt aan , opdat het
begrepen, men toont of wijst aan, opdat bet
gezien worde. Het is hem zoodanig aangeduid, dat hij zich onmogelijk vergissen kan.
Het is niet genoeg, het hem aan te duiden,
men moet het hem aantoonen. AANWIJZEN is
met den vinger aantoonen, of zoodanig aantoonen, &sof het met den vinger geschiedde.
lantoonen is dus, ook in den overdragtelijken zin, algemeener, dan aanwijzen. Men
kan iemand aantoonen, dat hij zich niet wel
gedraagt maar men wijst hem aan, in welke

stukken hi' zich kwalijk gedragen heeft.
AANERVEN, OVERERVEN.
AANERVEN wordt gemeenlijk gebruikt, voor
bij erfenis ontvangen, OVERERVEN voor bij, of
met degeboorte ontvangen : hi' heeft groote
schatten aangeerfd. De losbandigheid der
ouderen veroorzaakt dikwerf, dat de kinderen
ziekten engebreken overerven.

AANFOKKEN, AANKWEEKEN.
Verschillen alleen in zoo ver, dat AANFOKKEN van dieren, AANKWEEKEN van gewassen
gebezigd wordt : hoenderen, schapen, kalveren, paarden, aanfokken, boonten, planten,
bloemen, aankweeken. Men zegt daarom ook
paarden- schapenfokkertj, en boontkweekenj
enz. Overdragtelijk : de vriendschap aankweeken, enz.
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AANGAAN, BETREFFEN, zie I anbekingen.

AANG.
AANGEMERKT, AINGEZIEN, VERNITS, DEWIJL.
WIJL, DAAR, NA'AIDIEN, NADVAAA, OBIRAT.

AANGAAN,

TIEREN,

RAvErt, DRVISCHEN, LEVEN

MAKEN.

eer
ANGAAN en LEVEN MAKEN beboorenCheer
A
tot de gemeenzame spreektaal , de overigen
ook tot de schripaal. De onzekerheid en
onstandvastigheid der eerste maakt het opgeven van het vast onderscheid tusschen de
twee , door haar gebezigde werkwoorden
moeijelijk. Nogtans schijnt LEVEN MAKER het
veroorzaken van allerlei gedruisch te beteedruisch
dat ge
kenen • AANGAAN voornamelijk
te beduiden, hetwelk met hevige woorden,
inzonderheid met scheldwoorden, gemaakt
wordt. Pus zegt men teen luid spelende
kinders : maakt Loch zulk een levee niet •
en van eene teen hare dienstboden kijvende
vrouw • wat gaat zij weder aan RAZEN is
een onstuimig T IERED dat bijna aan bet
gedrag eenes razenden grenst. Tevens ligt
echter, ten minste volgens ons hedendaagsch
spraakgebruik, in TIEREN meer de beteekenis
van het gedruisch , door een sprekend ,
immers door een levend wezengemaakt.
Men zegt van wind en zee, dat zij razen,
niet dat zij tieren. DR1JISCHEN is zich met
gedruisch teen lets verzetten, teen een
beletsel instreven : hi' druischt er tegen in.

Darervoegwaorden geene 'taken of daden,
geene hoedanigheden der eenen, of wijzin matit de
gingen der anderen uitdrukke,
taalmerken zijn, waardotw de werkingen van
's menschen geest, vergelijking, onderscheiding en gevolgtrekking, worden aangeduid,
begribt men, dat derzelver synonimiek, of
zinverwantschap, somwijlen de moeijelijkste
wordt, welke eenig deel der taal kan aanbieden. Bij sommige, vooral de meest zamengestelde, !evert de afkomst een' gesehikten leiddraad, dit is het geval met AANGEZIEN en AANGENERKT, die verschillen als zien en met ken,
en waarvan dus het eersteeene opperviakkige
beteekenis beeft, en eene meer intuitive kennisneming aanduidt, dan hetabdere, dat eene
verrigting van den pest onderstelt. DEWIJL,
als ook wiji, dat er de verkorting van is,
en NADENA.AL, zijn in den grond, tijd be palend. Bij NAARDIEN en ONDA.T is de beteekenis
zeer verwant. Ondertusschen schijnt het
laatste de uitwerking eener oorzaak, of de
gevolgtrekking nit eene stellingaan to duiden
en deze woorden dus te verschillen, als het
fransche puisque en parce' que. ONDAT en
DAAR wijken van elkantler hierin af, dat het
eerste blootelijk den zamenhang tusschen

bet vooruitgezette en de gevolgtrekking te
kennel'geeft, het andere, daarentegen, zich,

PEN , zieyl anblikken.
AANGA

als ware bet, beroept op de juistheid der
praemissen. Daar gij mij bemint, dat is,

INGESCHAPEN.
AANGEBOREN
,
De woorden schijnen alleen daarin te
verschillen, dat AANGEBOREN gezegd wordt
van kwade, zoo wel als van goede eigenschapA Welke iemand, bij de geboorte, op de
wereld medegebragt heeft, of die hem, van
zijne geboorte, aankleven, en met zijne geboorte in onmiddellijk verband staan, waarvan de grond meestal reeds in zijne ouders
ligt, en dus het tegengestelde van het
ons door tijd en omstandigheden is eigen
eworden : de aangeborene zwartheid der
B
Dat gebrek is hem aangeboren. Zoo
ook wordt eene moedervIek, welke men
onderstelt, dat het kind, gedurende de zwangerheid, gekregen heeft, aangeboren genoernd. 1NGESCHAPEN wordt voor dat een
gebezigd, hetwelk de he er zeif in den
mensch gelegd heeft: ingeschapene kennis.
Een ander verschil lit daarin, dat men
ingeschapen ook van krachten, of eigenschappen kan zeggen, aan levenlooze stoffen
behoorende. Zoo bezit de aarde eene in eschapene kracht tot het ontwikkelen der
zaden van gewassen. Het verrnogen van aantrekken is eene ingeschapene kracht der stof.
Aangeboren zegt men alleen van levende
wezens, als welke alleen geboren worden.

daar het waar is, dat gij viii bemint, zoo
mootgif ook mijn welzijn behartigen. Omdat
kinderen onberaden zifn moeten ouderen
voor hen waken, dat is, de reden waarom
ouderen voor kinderen moeten waken is, dat
dezen onberaden zijn. )Yaardien gezegd
hebt, zulks niet te kunnen, veil ik het u ook
niet meer vergen •; dat is, ik u niet langer vergen, fief een gij mij reeds te voren
ezegd hebt, niet te kunnen.
g

AANGENAAM , AANLOKKELIJK , AAALOKKEND
BEHAGEL1JK BEKOORLIJK BEVALLIG , LIEF
LIEFELIJK.
BEHAGEL1JK en BEVALLIG -bebbengenoeg-

zaam dezelfde beteekenis, als van behagen,
bevallen afkomstig, en duiden clatgeen./aan,
waarin men behagen, of welgevallen schept •
schoon het laatste doorgaans voor , sterker
gehouden wordt, darn het eerste: een behagelijk oord •; een bevallig schilderstuk; een
bevallig meisje. AANLOKKELLIK, AANLOKKEND

en BEKOORLIJK worden meestal voor *Incmend, begeerte en verlangen opwekkend,
genomen : dat was een aanlokkeldk voorstel.
Hetgeld is bekoorldk. AANGENAAM komt van
nemen, aannemen, en beteekent eigenlijk
iets, hetwelk men carne aanneemt : aangenaamgezelschap. Het verschilt van bekoor-

RANG.
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in zoo ver, al dit eenen hoogeren trap
van genoegen uitdrukt, dan het een enkel
aangenaam genoemd wordt. LIEF en aange'lawn warden dikwerf bij elkander gevoegd :
het, zal mij lief en aangenaam zijn •; dock
dan zegt het eene,
dan hetandere meer. Het
is mij lief is minder, dan het is mij aangenaam. Daarentegen ziin lieve vrienden, lieve
gasten meer , dan aangename. LIEFELIJK
wordt, in het gemeen, van de gewaarwordin en der zintuigen gebruikt : het liefelijke
zonnelicht. Eengezang. Het riekt
liefelijk. Die wljn srnaakt liefelijk. Een
liefelijk windje. En dit alles zegt meer, dan
aangenaam.
AANGEVEN, AANREIKEN, zie Aanbrengen, Aanlangen.
A ANGEVEN, BESCHULDIGEN, zie Aanbrengen ,
Aanklagen.
AANGEZIEN, zie Aangemerkt.
AANGEZIGT , AANZIGT AANSCHIJN GEZ1GT
WEZEN, GELAAT.

Beteekenen alien datgedeelte des menschelijken,ligchaams, waarin de oogen staan.
GEZIGT heet het, (bij uitbreiding van hetgeen, eigenlijk, slechtsvan de werktuigen des
gezigts kan gezegd worden , tot de geheele
voorzijde van het hoofd) omdat men daarmede ziet. Met AANGEZIGT, AANZIGT, en vooral
AANSCH1JN, (het laatste van aanschijnen) is het
denkbeeld van ietsgrootschers, edelers en
den eerbied meer waardigs verbonden : voor
het aangezigt des Konings. Onvoegzaam ware
het,
hier de woorden to verwisselen. Naar
het tegenwoordige gebruik, wordt het woord
aangezigt nimmer in eenen verachtelijken zin,
of al schimpende gebezigd. Zoo zal men, b.
v., niet zeggen hi)* heeft een valsch aangezit •; zifit aangezigt bevall mij niet •; hty trok
allerhande leelijke aangezigten •; maar wel :
hi' heeft een valsch gezigt •; wat trokken ztj
leelijke gezigten WEZEN en GELAAT worden
niet alleen voor den orntrek van het aangezigt , maar ook voor al deszelfs deelen genomen • zij duiden 's menschen aangezigt
aan, als het beeld en kort begrip van zijn
geheele aanzijn, als zijn wezenlijkst gedeelte,
ea hebben inzonderheid betrekking tot hetgeen hem van anderen onderscheidt. Zij geven eigenlijk de gezamenlijke gelaatstrekken
van den mensch to kennen : een stuursch ,
een blijd, een treurig gelaat •; bleek van gelaat • hij veranderde van gelaat. Htj heeft
lets in zijn wezen, dat nil' aanlokt, dat is :
zifne trekken zijn zoodanig, dat ik mil aangelokt voele. .AANSCHIJN worth , en voor het
aangezigt , en voor de uiterlijke gedaante
eener zaak gebezigd. In de eene beteekenis :
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in het tweet owes aanschajns •; n de andere:
i
het aanschijn des kernels, enz.
A ANGRIJPEN, zie Aandoen, Aanranden.
A A NGROEIJEN, VERMEERDEREN, TOENEMEN, VERGROOTEN, ZICH VERMENIGVULDIGEN.

Allen beteekenen eene vermeerdering van
hoegrootheid: Een dinggroeit aan, neemt toe,
en vergroot zich •; een getal vermeerdert , en
vermenigvuldigt zich. Wanneer de deelen
vermeerderen, vergroot zich het geheel. Fen
huis wordt vergroot, wanneer, door het bouwen van eenen nieuwen vleugel, of het opzetten eener nieuwe verdieping, de kamers
vermeerderen. De roem eenes dichtersgroeit
menigmaal niet aan, naar mate zijne werken
zich vermeerderen . Men meet hierbij wel in
acht nemen, dat, wanneer van het getal gesproken wordt, zonder de eenheden in aanmerking to nemen, waaruit het bestaat, zeer
welgezegd kan worden, dat het toeneenit,
aangroeit , of vergroot wordt. Door het verwordt
meerderen der inwoners eener stall ,
hungetal vergroot. Voor het overige zegt vergrooten eigenlijk, dat de omvang eener zaak
g
rooter wordt • toenemen, dat er zich lets
voegt bij het een to voreri bestond, en aangroerjen, dat de vermeerdering, of vergroodoor de kracht, of werkinge van h t to
tin g ,
oren bestaande geschiedt. Door het toenemen
v
van iemands inkomsten , en door het aangroeijen van zijn kapitaal, wordt zijn rijkdom
grooter , en vermenigvuldigen zich zijne
bezittingen.
AANHALEN, BEKEUREN, BEBOETEN.
.AANHALEN wordtgebezigd omtrent goederen, die men, strijdig met de wet, vervoert:
de suiker is aangehaald •; ook omtrent hem,
die dit doet: hi' is aangehaald. Men bekeurt
dengenen, die teen eerie keur handelt •; men
die tot eene geldstraf verwezen is.
beboet hem ,
AANHALEN, AANLOKKEN, .AANTREKKEN.
Allen duiden, in den zin, waarin deze
woorden synonimen zijn, eene werking aan,
strekkende, om to doers naderen tot bet voorwerp, vanwaar zij uitgaat. AANTREKKEN is die
werking, op zich zelve beschouwd, zonder
acht te slaan, of het uitwerksel volge. AANHALEN is zoodanig trekkers , dat men het
getrokkene voorwerp doet naderen. AANLOKKEN is aantrekken, niet door rniddel ecner
natuurkracht, maar door eene zedelijke werking op de hartstogten en den wil.
AANHANG, BENDE, FACTIE, PARTIJ, ROT.
Van alle doze woorden, die eene vereeniging van mensehen tot een gezamenlijk doel,
hetwelk niet dat des algemeens is, beteekenen, is PA.RTIJ het eenige, dat nog somtijds
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is, in, naauwer verband en vereeni in met
in eenen goeden zin gebruikt wordt, schoon
het vooraf gegane staat, dan het een blooteook dan deszelfs kracht, en die der afgeleide
lijk daar bijgevoegd wordt, zoo behoort een
woorden partijschap, partijzucht, partijdigAANIIANGSEL inniger tot het hoofdwerk, dtrn
held, ongunstig overstaat tegen het denk,
een BIJVOEGSEL. Hetzelfde etymologisch widerbee van eendragt, hetwelk daarvan he
scheid is er tusschen de twee aangehaalde,
tegengestelde is. Party onderscheidt zich
woorden en bzjlage, of bijdrage. BIJLAGE is
van factie daarin, dat de eerste eene geoorjets, dat bij andere zaken gelegd worth; men
loofde afwijking van meeningen kan aanduigebruikt het derhalve vooral van bijgevoegde
den, en bet denkbeeld derzelve niet noodwenstukken, waardoor een vertoog, of ander gedig eene werkzaamheid medebrengt , om
schrift, gestaafd wordt, en waarop het verdit afwijkende Joel to bereiken. FACTIE is
wijst •; daarom heeft ook het woord eigenlijk
eene arbeidende parti j, die, of in doe!, of in
betrekking tot bet materiele van het stuk,
middelen onwettig is; van daar, dat eene
niet tot den inhoud. BIJDRAGE is het een tot
mintlerheid, die de antlers denkende meereenen arbeid bijgedragen, of toegebragtwordt:
derheid poogt le overheerschen, wel inzonhet betreft dus den arbeid zelven.Eene mondewordt. AANderheid eene factie genoemd wordt
line mededeeling, of opheldering, kan dus
wier vereeniHANG is eene partej, of ac
eene bijdrage zijn, nimmer eene bijlage •
gingspunt niet een begrip is, hetwelk de
maar eene bijdrag e, in geschrifte gesteld ,kari
partzj- of factiezuchtigen pogen door to zetzeer wet eene bijlage worden, voor zoo verre
ten, maar een persoon, wiens belangen zij
het geschrift, dat Naar vervat, nevens de
flit alle de Partijen, die Frankaankleven.
aan
hoofdverhandeling gelegd, of met dezelve
rzjk verdeelden,' vormde Buonaparte zich
verzonden wordt.
eenen aanhang • en vooral tverden de [acheuchti gen , die in de staatsberoerten hint
z
voordeel beoogden, uitgelokt door het een hi-' AANHECHTEN, zie Aanknoopen.
hut?, aanbood. BENDE, of ROT, onderstelt, dat
degenen, waaruit zij bestaan, Diet alleen AANHEFFEN, AANVANGEN , BEGINNEn.
In alles, wat een denkbeeldig stip is, maar
in gevoelen en pogingen, maar ook ligchaeenen voortduur in ruimte of ti' heeft, bemelijk vereenigd zijn. Oorspronkelijk duistaat er een deel, dat het eerste voorkonit,
den hoy den eene ongeoorloofde vereeni in
of aanwezig is. Het aanzijn nu, of daarstellen
aan. Bende is nog, in het meervoud benvan dit eerste deel is het gemeene be grip,
den, het zuiver nederduitsche woord voor
waarin de boven staande woorden overeentroepen. Rot beteekent, vooral bij onze vroekomen. BEGINNEN zegt men beide van ruimte
gere, ook in kunstwoorden meer op zuien van tijd • AANVANGEN en AA rUIEFFEN slechts
verheid gezette schrijvers , die onderdeevan tijd, en van in den tijd hun aanzijn
ling van een vaandel, of compagnie krijgshebbende dingen, dat is, van handelingen.
knechten, welkedeLatijnerimaniputus poemDe weg, de akker begint, kan even zee geden, en die bij de Franschen peloton, bij ons
zed worden, als het onderwijs, of de schoolook somtijds korporaalschap beet; van waar
tijd begint. Daarentegen zegt men van
rotsgezel. Thans is bende (in het enkelvoud)
land, of pad, oneigenlijk en onjuist, dat
en rot beide eerie vereeniging van menschen,
zij aanvangen •; en niemand zal het in de
tot uitvoering van slechte oogmerken. Bende,
gedachie komen, to zeggen, datzij aanheffen.
en rot hebbenoogmerken, geenszins noodwenDe afleiding toont het verschil tusschen de
dig begrippen, gemeen; ondertusschen duidt
beide Iaat ste woorden. Van en had ondtijds,
betide (verwant aan het fransche betide, en
en heeft thans nog eenigermate, de beteekedit weder aan ons band) eerie naauwere lignis van vatten. Aanvangen is dus het aanchamelijke verbinding aan. Van bier, dat
vatten, het eerst aanroeren eenerzaak. Aanmen zegt eene bende roovers, eene bende
he en is duidelijk een aanvangen, met vermoordenaars, als noodwendig tot uitvoering
heffing. Uit dozen hoofde be salt het zich
banner oogmerken bijeen moetende zijn •;
bijzonder tot die handelingen, waarbij de
maar daarentegen het rot der wigehelaren,
stem, en wel een voortdurend gebruik der
als zijnde lieden, wel, door gemeen belatig en
pas komt. Eene rede, een gezang
stem, teas
oogmerken, tot een laakbaar doel xerbonden,
aanheffen. Aanheffen is derhalve eene wijloch niet noodzakelijk, tot bereiking van
ziging van het algemeene begrip van aanhetzelve , persoonlijk op dezelfde plaats,
van en •; en het laatste woord verschilt van
aanwezig.
het eerste, alsgeslacht en soort.

AANHANGSEL, BIJVOEGSEL, BIJLAGE, BIJDRAGE.
Wederom zamengestelde woorden, wier
on ligtelijk uit dat van derzelver
gronddeelen is af to leiden. Daar iets, dat
aa n

een ander voorwerp gehangen, of gchccht

AANHITSEN, OPRITSEN, AANBLAZEN, AANPORREN,
AANPRIKKELEN, AANSPOREN, A ANSTOKEN, AANVIIREN, AANZETTEN.

Alle deze woorden zijrt figuurlijke nit-
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drukkingen, waardoor de beweeggronden
tot een besluit,
of eene daad, versterkt, en
denzelven meer kracht en levendigheid bijgezet word n. Het verschil lit weder dui
delijk in de beteekenis der grondwoordenzoodanig door het voorzetsel aan gewijzigd,
dat het zamengestelde werkwoord, als het
ware, de rigting en het oogmerk aanduidt
van het bedrijf, dat door het enkelvoudige
wordt uitgedrukt. Dus is blazers in het algemeen, den adem, met zulk eene kracht en
op zoodanig eene wijze, uitdrijven, dat men
eenen luchtstroom verwekt, AANELAZEN, dien
stroom derigting even tot iets, of, Welke
beteekenis hier eigenlijk te pas komt, denzelven zoodanig rigten, dat daardoor een
vuurontbrandt, anders AA.NVOREN. Hitsen is
hetzelfdeals hitten, verhitten, gelijk blijkt
uit het afgeleide hitsig. AANHITSEN, opruijen
teen lets. Met AANPRIKKELEN, AANPORREN, AANSPOREN, vereenigt zich het denkbeeld van
eene, meer herhaalde, aandrijving: hi' is
zoo traag, dat men hem immer moet aan orren. Ilijn bookbinder moetaltoos aangespoord
worden, wanneer ik jets van hem wit terug
krijgen. De eer spoort edele gemoederen tot
groote laden aan. Ook wordt aansporen,
meestal, in eenen edeleren zin gebruikt.
AN STOKEN wordt zelden anders, dan in
A
eenen kwaden zingebezigd. AANZETTEN is
het bedrijf eenes hoogeren, die zijnen onderhoorigen tot gestadigere werkzaamheid
, noodzaakt.
AANHOUDEN, VOLHARDEN.
Beide deze woorden beteekenen niet ophouden • loch AANHOUDEN drukt alleen bestendigheid van werking met onverminderde
krachten uit • VOLHARDEN het niet nalaten
d yer werking, ondanks de zwarigheden, die
zich opdoen, of de verzoekingen, die ons
mogten aanlokken. Van hier, dat aanhouden
eene bloote daad is, die, zoo zij op het
goede gerigt is, eene nuttige daad genoemd
kan warden • terwijl volharden, in dat geval,
eene deugdzame daad wordt. Men houdt aan
met verzoeken, wanneer men zijnen wensch
niet onmiddellijk verkrijgt ; men volhardt met
weigeren, wanneer men het aanhoudend verzoek eenes anderen onbehoorlijk acht. De
aanhouder wint ; niet de volharder.
AANIIOUDEND,

GEDURIG, GESTADIG, ONOPHOU-

DELIJK.
AANHOUDEND en ONOPHOUDELIJK zeggen beide,
dat de werking, waarvan men spreekt, niet
ophoudt. Aanhoudend schijnt echter meer
eerie voortdurender kracht te beteekenen •
onophoudelijk een voortduren van den tijd
des bedrijfs. Met aanhoudenden arbeid, dat
is, niet alleen met voortgezetten, maar ook
met niet verflaauwend en arbeid
, koint men

ANK
A.

verre. Aanhoudende arbeid lit bin en de
grenzen Ivan 's menschen vermogen, ono
houdelijke niet. GEDURIG duidt, volgens de
afleiding, aan, het een duur, GESTADIG, hetgeen bestendigheid heeft, waarin geene verandering is. Beide de grondbeteekenissen
strijden dus met het denkbeeld eener afbreking. Ondertusschen heeft het gebruik gewild, dat inzonderheid gedurig eene herhaling zou uitdrukken ; als wanneer het
denkbeeld van duur zich bepaalt tot de
menigvuldigheid Bier herhaling. Verdrtjf do
natuur door alle middelen, zij keert gedurig
terug. Door 't gedurig drupp'lend leken
wordt de hardste steen verplet.
AANKANTEN (ZICH), Zzca VERZETTEN, WEERSTAIN,
WEERSTREVEN.

In ZICH VERZETTEN ligt het denkbeeld van
een vastergenomen besluit, dan in ZICH AANKA.NTEN. Die zich aankant
,
kan ondersteld
worden, eindelijk te zullen toe even;; niet
zoo, die zich verzet. WEERSTAAN is zich met
vrucht verzetten. WEERSTREVEN is eene neiging hebben en toonen, om weerstand te
bieden. Slechtgezinden weerstreven de wetten, wier heilzaamgezag zij niet weerstaan
g
kunnen. Teen
inkruipingen kant men zich
aan, maar men verzet zich teen geweld.
AANKIJKEN, zie Aanblikken.
AANKLAGEN, zie Aanbrengen, Beschuldigen.
AANKLEEDEN, KLEEDEN.
Van kleederen voorzien. KLEEDEN bepaalt
zich tot de beteekenis van het verschaffen
der kleederen aan diegenen , die dezelve
behoeven • &ANKLEEDEN tot die van het aantrekken derzelve. Het ntinste, dat men voor
zijne kinderen does kan, is, hen to voeden
en to kleeden. Jonge kinderen mod men
aankleeden, omdat zij zelve daartoe nog niet
in staat zijn. Kleeden worth echter ook voor
aankleeden gebezigd : ik moet mij nog kleeden. Van bier ook ongekleed. Uit het boven
gezegde blijkt, dat de persoon aangekleed
worth • daarentegen worden de kleedingstukken aangetrokken.
AANICLEVE, ONDERHOORIGHEID.
Beiden beteekenen hetgeen tot lets voorflamers behoort. AANKLEVE duidt alleen
het verband aan , ONDERHOORIGHEID ook
de heerschappij van het voornamere. Van
een land, of gebied, zegt men, met den
aankleve van dien, wanneer men bedoelt,
dat daarbij gerekend zullen worden, die geweste n ofplaatsen, welke men Diet gewoon
is daarvan of te scheiden, al had de regering
van het grootere land over die van het kleiHere niet tegebieden. Eene onderhoorigheid,
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daarentegen , is altoos eengrondgebied
welks bestuur aan dat van een ander onderworpen is.
AANKLEVEN, GEHECHT ZIJN.
Duiden beiden een verband aan. AANKLEVEN drukt, in den eigenlijkenzin, dat bijzonder verband uit, hetwelk een sterk zamenhangen, meestal door tusschenkomst
eerier lijmige stoffe, veroorzaakt. EH HT ZIJN
geeft verbinding, in het algemeen, te kennen.
Figuurlijk zegt men, van ondeugden, of gewoonten, dat zij den mensch aankkven •; van
den mensal zelven, daarentegen, zegt men,
dat hij aan zijne gewoonten, of neigingen
gehecht is. Voorts wordt gehecht zin ,in
eenengoeden en kwaden zin tevens, aankleven bijna eeniglijk in eenen kwaden zin
gebruikt. Men is gehecht aan zijn vaderland,
aan zijnen plit , even zeer , als aan zijne
dikwijls laakbare aanwensels. Ondeugden, of
gehreken kleven iemand aan, niet zoo deugden, of voortreffelijkheden.
AANKNOOPEN , AANHECHTEN AANVOEGEN,BIJVOEGIN.

Deze woordengeven het doen zamenhangen van zekere din en te kennen, en verschillen van elkander, even als de bestanddeelen, waaruit zij zamengesteld zijn. AANKNOOPEN en AANERCHTEN duiden-eene naauwere
verbinding aan, dan AANVOEGEN, of BIJVOEGEN.
Warrneer men aanknoopt, dan brengt men
deze verbinding te wee door
door eene wijziging der deelen zelve van hetgeen men verbindt • zoo knoopt men einden touwaan
aan een,
door dezelve zo-odanig te buigen en in elkander te wikkelen, dat zij , door wederzijdsche
drukking, elkander vasthouden. Men knoopt
eengesprek aan een ander, door den aany ang daarvan zoodanig te wijzigen, dat dezelve
met het voorafgezegde in verband komt.
Aanhechten geschiedt door een tusschentomend middel, b. v., hout door spijkers, dock
doorgaren, papier door stijfsel, ouwels, spelden, enz. Tusschen aanvoegen en bijvoegen
geven de voorzetsels aan en bj
i bet verschil,
waarvan het eerste eene nadere bijeenbrenging uitdrukt, zoodat het aangevoegde,
ware het, een en hetzelfdeligchaarn uittnaakt
met het een waaraan het gevoegd is. Bt
geeft slechts de vergrooting te kennen. Men
voegt een stuk aan het een te kort is, men
voegt meer geld bzy eene som, die te klein is.
Door bifvoeging wordt een hoop korens grooter, door aanvoeging de slang en brandsuit langer.
AANKOMEN, KONEN, NADEREN.
Bet verminderen van den afstand, die
ons van een voorwerp scheidt. NADEREN geeft
alleen die vermindering te kennel], niets
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meer. A.ANKOIEN het gansehelijk verdwijnen
van den afstand, het bereiken van het pant,
werwaarts de beweging gerigt was. Aankomen duidt de zaak, in bet algemeen, aan,
en is het tegendeel van afgaan, weggaan: de
aankomende en afgaande posten. Ook heeft
het alleen betrekking Op de plaats, waar
iemand begirt tegenwoordig te zijn : ik
weet niet, wanneer hij bier aankomen zal.
HONES is de beweging, die doet uaderen, en
waarvan aankomen het einde is. De komende
schuit nadert ; bereikt zij de landingsplaats,
dan komt zij aan. Aankomen, wel is waar,
wordt ook gebruikt in den zin van het entele
komen, dock dan verandert bet voorze4e1
aan van kracht, en duidt niet meer eene
bereiking, maar eenen voortgang aan ik
zie den man van verre aankomen.

AANKONDIGEN, AANIKELDEN, AANZEGGEN, VERKLAREIT VERKONDIGEN.
AANZEGGEN is lets doen weten, dat ook
bekend kan zijn • maar bet denkbeeld deer
kennisgeving is hier ook verbonden aan dat
vangezag bij dengenen, door wien, of in
wiens naam , de kennisgeving geschiedt.
Eenen schutter de wacht aanzeggen. Het
doodvonnis is hem aangezegd. De overheid
doet des winters, btj dooiweder, aanzeggen,
dat men de sneeuw mod wegruinten. Het

onderscheid met VERKONSIGEN, Of AANKONDIGEN, is bier, dat bij deze laatste woorden bet
ezag betrekking heeft tot den inhoud van
g
het aangekondigde, bij aan en tot de daad
der kennisgeving. Voorts sluit a,ankondigen,
verkondigen , insgelijks het denkbeeld in van
iets onbekends mededeelen. Het Christendom
werd den Heidenen verkondigd. Op sommige
plaatsen, waar het noodig is, wordt door de
regering de verhuistijd aangekondigd. De
profetien waren aankondigingen van het
toekomende. Degeboorte van den prins werd
den volke, door het lossen van het geschut,
aangekondigd. AANMELDEN is, door het ge-

bruik, bijna eeniglijk beperkt geworden tot
het melden der aankomst van een'persoon
bij eenen anderen, lien hi' komt bezoeken.
Is uw heer to huffs en heeft'geen hetet ?
zegt men to en eenen huiskn&ht, zoo-ga mij
aanmelden. VERKLAREN, in de beteeUnis,

waarin het met de vorige woorden zipverwant kan zijn (want die van uitteggen
ophelderen, welke het ook heeft, komtlier
niet te pas), duidt bet stellige van het tu'edegedeelde berigt aan, en het vaste voornemen,
of de volkomene overtuiging van dengetien,
die hetgeeft. Wanneer men iets aan onderhoorigen zegt, staat het hun vrij, hunne
tegenbedenkingen bescheiden in het midden
tebrengen •; maar verklaart men hun zijnen
wil, dan voegt het hun te zwijgen en te
gehoorzamen. 11Ta veel woordenwisseling
5
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verklaarde degezant, dat dit het laatste besluit van zijn hof was. Even zoo verschillen
gezegde en verklaring. Het eerste kan men,
behoudens eer, terug nemen ; de intrekking
der andere heeft altoos iets vernederends in.
AANKONDIGEN,

VOORBEDUIDEN, VOORSPELLEN,

VOORZEGGEN•

lets toekomstig te kennen geven.. AANKONhet vooruit melden ook van din en
die, naar den loop der natuur, volgen moeten, en door ieder, zelfs den minst scherpzinnigen, voorzien worden. Storm en re en
kondigen ons den winter aan. De overige
driewoorden worden gebruikt van zaken,
die, zonder eene meer dangewone kennis
fler toekomst, of eene bijzondere schranderheld in het nagaan van den zamenhang tusschen oorzaken en uitwerkselen, niet te voorzien zijn. VOORBEDUIDEN beteekent het geven
van eenig min of meer duister teeken, waarnit de toekomst ontdekt kan worden,en
bepaalt zich voornamelijk tot buitengewone
natuurverschijnselen en andere groote veranderingen : men hield het daarvoor, dat de
moord van Julius Caesar door verscheidene
voorbeduidingen aangekondigd was. Eonsklaps stilde de wind, en dit scheen den daarop
volgenden orkaan voor to beduiden. VOORZEGGEN is de toekomst, door woorden, of
eenig ander, daarmede in duidelijkheid gelijkstaand, middel, te kennen geven. VOORSPELLEN, volgens de oude beteekenis van het
woord spellen, verkondigen, melden, schijnt,
in duidelijkheid en zekerheid, het midden
tusschen voorbeduiden en voorzeggen te houden. Het is ongenjmd, to gelooven, dat toevallige ongelukken de voorbeduiding
zouden zijn van grootere rampen. De neigingen des kinds voorspellen menigmaal de
deugden, of otuleugden van den man •; doch
men zou to ligtvaardig handelen, indien men
daaruit deszelfs karaktev, of lotgevallen, zou
willeat voorzeggen.
DIGEN is

AANKWEEKEN, zie Aanfokken.
AANLAGCHEN, TOELAGCHEN.
Het verschil der beteekenis dezer woorden
ligt in de voorzetsels aan en toe. AANLAGCHEN
is een lagchen, dat tot den beschouwer gerigt
is, doch zonder oogmerk van het beschouwde.
Het leven lacht den jongeling aan. TOELAGCHEN onderstelt eene bewustheid en een oogmerk. Het meisje lacht den jongeling toe.
Ondertusschen zegt men ook van levenlooze
din en dat zij ons toelagchen •; maar dan
verbeelden wij ons dezelve, als personen, en
onderstellen, om de uitdrukking sterker te
maken, dat het ons toelagchende voorwerp
eene neiging te onswaarts gevoelt. In de
lente lacht degeheele natuur ons toe.
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AANLANGEN, zie Aanbrengen, Aanreiken.
AANLEG, GESCHIKTHEID, VATBAARHEID, GAVEN.
De hoedanigheid, tot een oogmerk dienstig te kunnen worden. AANLEG. drukt de
mogelijkheid daartoe in de toekomst uit.
GESCHIKTHEID en VATBAARHEID kunnen ook
van den tegenwoordigen tijd gezegd worden. Aanleg hebben is , zulke natuurgaven, of grondvereischten tot het verkrijgen
eener bekwaamheid bezitten, dat men, door
de aankweeking en ontwikkeling d y er gaven,
de bedoelde bekwaamheid erlangen kan. Geschiktheid en vatbaarheid hebben, het een
eene bedrijvende, het ander eene lijdende
beteekenis. Vatbaar is die een op wie een
indruk werken kan • geschikt die een die
door dien indruk zelven, tot werken in staat
gesteld kan worden. Men is vatbaar voor onderwijs, wanneer men het een gezegd wordt,
begrijpt en in het geheugen bewaart •; men
is geschikt tot onderwijs , wanneer men de
gaaf en kunde heeft, om anderen to onderwizen. Men zou dus kunnen zeggen, dat er
vatbaarheid en aanleg beide toebehooren
om de geschiktheid te verkrijgen. Het woord
GAVEN drukt datgeen nit, hetwelk zonder ontwikkeling waarde heeft •; terwijl aanleg altoos zekere ontwikkeling vordert. Van gaven
kan men dus voordeel •trekken, zonder dat
kunst of vlijt aan dezelve besteed is •; aanleg
worth eerst, door aanwending van kunst of
vlijt, van waarde. Vuur , vindingskracht
gevoel en smaak even aanleg, om een dichter to worden. Gezondheid en een vrolijke
gBest zijn gaven, zonder welke het leven zijne
grootste aangenaamheid verliest. Ondertusschen kunnen ook gaven der natuur, door
ons toedoen, in waarde vermeerderen • maar
altoos ziet aanleg op eene toekomstige, gaven
op eene tegenwoordige geschiktheid.
AANLEGGEN,

BOUWEN, STICHTEN.

schijnt ais zinverwant aan
eene dubbele beteekenis
bouwen of stichten,
te hebben, die van aanvangen, en die van
ordenen, of inrigten. Hoe zalik het aanleggen?
heet •: hoe zal ik de uitvoering van mijnen
toeleg beginnen ? Eenen tuin aanleggen is
een stuk roads zoodanig inrigten, dat er
en tuin van worde. BOUWEN heeft altoos den
e
zin van optrekken •; STICHTEN ook lien van begin even. Van daar zegt men : een huis,
eenen toren , eene stad bouwen • een rile
stichten. Wanneer stichten in den zin van optrekkengebruikt wordt, dan is het altoos van
gebouwen , die eenen dour belooven. Dus
zegt men eene kerk, niet een huis stichten.
Ookgebruikt men stichten van din en tot
wier daarstelling moeite vereischt worth
die mede bestemd zijn om langen tijd te
duren, en vvaardoor men zich verdienstelijk
AANLEGGEN
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maakt •een hotie voor oude vrouwen stichten.
Eene orde stichten. Jezus Christus, de stickter van den Christelijken godsdienst. WanWeer men stichten van din en bezigt, die als
sneller voorbij gaand beschouwd kunnen
worden , dan geschiedt zulks altoos in eenen
zin•: onheil, wanorde stichten •; doch
kwaden
ok dan nog moet er een zekere duur aan het
o
gestichte kwaad verbonden zijn • want men
zegt niet : een ongeluk , of eene ramp stickten. In datgeval zegt men veroorzaken. Tusschen bouwen en aanleggen heeft het onderscheid plaats, dat het eerste van zaken gezegd
wordt, die in de hoogte gevoerd worden, het
andere van het een op den platten grond
geschiedt.
A AN LEGGEN, PLEISTEREN.
In den zin van rich, gedurende eene reis,
ophouden, is AANLEGGEN meestal een vrijwillig
oponthoud tot het nuttigen van verversching
te
water,
en. Ook
wordt het
meest van to ten
of op het ijs, gebruikt •: Leg eens aan! is het
gewone geroep dergenen, die schaatsenrijde noodigen, om iets bij hen te gebruiken.
PLEISTEREN is het aanleggen, dat op vaste
plaatsen , na een rid van zekere lento ,
gedaan wordt, tot verkwikking van paarden,
of ander trekvee. Waar pleisteren wij ?
vraagt men den voerman •; dat is, waar zult
gij ophouden, om uwe paarden te voederen,
of te drenken?
EN, ONTWERPEN, VEROORZAKEN.
AANLEGG
Men veroorzaakt, het zij opzettelijk, het
zij zonder opzet. Men ontwerp het plan tot
jets, het elk men opzettelijk veroorzaken
aanleg
wil. Men kt
maa
, wanneer men zich
toebereidt, om het ontworpen plan ten uitvoer te brengen. AANLEGGEN beteekent meer,
dan ONTWERPEN • en VEROORZAKEN strekt rich
nog verder uit •; want daardoor volbrengt
men ontwerp en aanleg. Bij eene booze daad
stijgt derhalve, op dezelfde wijze, de schuld,
doch aan de zijde van den veroorzaker kan
zij grooter, of kleiner zijn, naar mate der
meerdere of mindere opzettelijkheid.

AANL.
ziet meer op de werking waardoor jets
geschiedt, gelegenheid op den tijd wanneer,
of de wijze hoe het plaats kan hebben. De
aanleiding brengt, als ware het, de gebeurtenisaan • de gelegenheid staat met dezelve in
een eik
verband .De slechte toestand der
genlij
g
geldrniddelen in Frankrijk was de aanleiding
tot degroote staatsverordering aldaar ; en
vele belangzoekers maakten van die gelegeinheidgebruik, ont hunne bijzondere oogrnerken te bevorderen. Geeft iemand ons aanleiom hem te hater], zoo zoekt men maar
ding,
al te dikwerfgelegenheid, om hem te schaden.
Hierom zegt men van aanleiding nimmer,
zoo als van gelegenheid, dat zij waargenomen , gebruikt , gebezigd, aangegrepen
wordt. Somwijlen kan eene en dezelfde omstandigheid aanleiding en gelegenheid tevens
zijn ; doch ook in het geval staat zij, als
aanleiding, met het besluit, als gelegenheid,
met de uitvoering in verband. Eene gunslige Jigging kan mij no en om een huis
te bouwen, of eenen tuin aan te le en
zonder dat ik te voren daartoe eenige
gezindheid had. Die ligging is , alsdan, tevens de aanleiding tot mijn besluit,
en de gelegenheid, dat ik het op eene geschikte wijze ten uitvoer breng. Hetzelfde
nderscheid bestaat tusschen OORZAAK en
o
gelegenheid. Oorzaak en aanleiding zijn nader aan elkander verwant •; doch de eerste
onderstelt eene volstrekte, de andere eene
bepaalde noodwendigheid. De oorzaak moet
het uitwerksel, de aanleiding kan het gevolg
hebben. Wanneer de oorzaak ophoudt, houdt
de werking op, en eene andere oorzaak,
van de vorige verschillende, vermag dezelfde
werking voort te brengen. Eene gebeurtenis
kan verschillende omstandigheden tot aanleiding hebben, en deze omstandigheden
kunnen zich onderling vervangen. Wanneer
ik mijn boek van de tafel stoot, zoo valt het.
Zwaartekracht en stoot zijn, in dat geval, de
beide oorzaken, wier zamenwerking het vallen te weeg brengt. Pat ik over de tafel reikte,
en alzoo het boek binnen den beweegkring
van mijnen arm kwam, was daartoe de aanleiding.

E IDING, GELEGENHEID, OORZAAK.
AANL
Drie woorden, die, in het gemeene leven, AANLOKKELIJK, zie Aangenaam.
maar al te dikwijls verward worden , en
echter zoo wezenlijk onderscheiden zijn, dat AANLOKKEN, zie flanhalen.
zij naauwelijks onder de zinverwante woordengerangschikt kunnen worden. Als ver- AANLOOP, TOELOOP.
In den zin, waarin dere woorden als zinwant kunnen zij, met eene gemeenschappeverwant voorkomen, wijzigen de voorzetsels
lijke bepaling, genoemd worden : uiterlijke
aan en toe de beteekenis van het werkwoord
omstandigheden, die medewerken, dat lets
loo en zoodanig, dat het bedrijf, daarbij
geschiede. Bijelke handeling onderscheidt
uitgedrukt, op lets gerigt wordt. De gemeene
men besluit en uitvoering. De ornstandigkracht is dus, eene snelle, door middel der
heden, die het besluit Le wee g brengen, zijn
voeten bewerkstelligde, beweging naar een
de AAA LEIDING, - die de uitvoering gemakbepaald voorwerp. AANLOOP en TOELOOP vetkelijker maken, de GELEGENHEID. Aanleiding
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schillen hierin, dat het eerste altoos eenig AANMATIGEN, 7./CH TOEEIGENEN, ZICII TOESCHRLIVEN.
vijandig oogmerk te kennen geeft. In den
eersten aanloop werd zijne bende overhoop geRegt op jets heweren. A ANNATIGEN geeft te
worpen. Toen de slag van Marathon eenen
kennen, dat de aanspraak, welke wij beweaanvang nam, wachtten de Atheners en Plaren, op lets te hebben, ongegrond, en dus
tars den aanval niet af, maar renders, met
onze bezitneming (zoo er eene bezitneming
snellen aanloop, op de persische slagordebeeftpiaats gehad) onwettig is. Aanmatiging kan derhalve nimmer, zelfs niet bij
ning in. Toeloop wordt, in dien zin, nimmer
gebezigd, en kan zelfs een oogmerk uitdrukzeer lang tijdverloop, den grond van een
wettig bezit uitmaken; volgens den bekenden
ken, dat voor dengenen, naar wien de bewe in gerigt wordt, gunstig en voordeelig
regtsregel, dat het een van den begin ne nietig
is. Die tooneelspeler, — die koopman heeft
is, door tijdverloop geenekracht erlangen kan.
Bij TOEÉIGENEN been. dit begrip van onwetveel toeloop. Men kan wel zeggen, dat, bij
een oproer, iemand in den toeloop des yolks,
tigheid eene plaats. Men kan zich iets, zoo
wel met regt, als te onregt, toeeigenen •;want
gekwetst wordt; maar alsdan blijft men daarhet woord zegt alleen, tot ons eigendom madoor altoos verstaan, dat de loop, de beweging
ken, of verklaren, het een zulks te vorenniet
des yolks, eigenlijk niet teen hem gerigt
was, of daarvoor niet erkend werd. Een aan
was, maar tot elkander, tot het vormen eener
volksmenigte • et kwetsen is een tweede
niernand toebehoord hebbend, of door den
h
bedrijf. Daarentegen gebruikt men aanloop
eigenaar verlaten goed ma de eerstvolgende
bezitnemer zich toeeigenen. Uit het hierbosomwijlen in eenen zin, die eene dadelijke
vengezegde blijkt, dat toeeigenen, even al
vijandigheid te kennen geeft. Die aan den
aanmatigen, met, of zonder werkelijke bezitweg woont, heeft veel aanloop • in welk geval
, kan worden.
g
nemingebruikt
In het eerste
het veel bezoek beteekent, doch meestal lasgeval slam) de beide woorden op het goed, in
ti g bezoek, van hetwelk men, om tijdverlies
het anderegeval op het re t. TOESCHRIJ VEN
of kosten, liever ontslagen ware. Aanloop
sluit ieder denkbeeld van bezitneming uit •;
beet ook wel eens de beweging, of vaart,
ook worth het bijna eeniglijk van onligwelke men aan zijn ligchaam bijzet, om een'
charnelijke din en gezegd ; doch zonder
wijderen sprong te doers , of meerdere kracht
aan een voort te driven werptuig te even Die
onderscheid der wettigheid , of onwettigheid van aanspraak. Hi' schrijft zich besloot is zonder aanloop niet over te $pringen.
gaafdheden toe, die niernand dan hi' alleen
De Kaffers werpen hunne sagaai jen, met eenen
in hem erkent. Aan de Godheid worden eigenaanloop. In beide deze gevallen zou men, het
schappen toegeschreven, welke een eindig
woord toeloopgebruikende, niet juist spreken.
wezen, in die volmaaktheid, bezitten kan.
Men zegt voorts eenen aanloop op iets, eenen
toeloop tot lets.
AANMATIGING, zie A anmatigen.
AANLOOPEN, DUREN.
Niet spoedig een einde nemen. AANLOOPEN AANMELDEN, zie Aankondigen.
worth alleen van den tijd gezegd, DUREN van
tijd en van zaken. Men zegt van beide, het AANMERKELIJK , BIJZONDER , MERKWAARDIG,
OPMERKELIJK.
loot lang aan, en het duurt lang, eer hi'
komt • maar men kan niet zeggen : het
Het een onzen geest treft, of verdient te
treffen. In A ANMERKELIJK versterkt het bijgeromeinsche rijk heeft lang aangeloopen •; dit
voegde voorzetsel de kracht des woords.
zou, op eene gemeene wijze, geheel iets
Aanmerkelijk is dus meer, dan MERKWAARantler s uitdrukken • namelijk, dat het langen
DIG. Er is echter nog een ander verschil
tijd van de aanvallen der andere volken te
tusschen de beide woorden. Ifferkwaardig,
lijden gehad heeft. Aanloopen toch heeft ook
namelijk, worth meer van de zaak, aanmerde be teekenis van aanstoot lijden •; doch, in
kelijk van derzelver mate gebezigd. De
dezen zin, is het met duren niet verwant.
krokodil iseen merkwaardig dier •; men
Voorts geeft duren, van eene zaak gebruikt,
bezit er than te
to Amsterdam, eenen van
wel inzonderheid die voortzetting van beaanmerkelijke grootte. Men _zegt dus minder
welke door de hechtheid
s tan te kennen ,
goed : eene aanmerkelzjke gebeurten,
der grondstoffe van het bedoelde voorwerp
is een
aanmerkelijke dag •, beter : een snerkwaarveroorzaakt wordt. Dit blijkt uit de afgeleide
die dag, eerie merkwaardige gebeurtenis.
woorden, duurzaam en duurzaamheid, en
Een muntstuk kan merkwaardig zijn, eene
uit den latijnschen wortel durus. De pirasorngelds
miden duren reeds sinds duizende jaren,
orndat de waarde
omdat hetgraniet, waaruit zij gebouwd
van het eene in deszelfs oudheid, stempel,
enz. bestaan kan, terwijl die der andere
zijn, onder de luchtgesteldheid van Egypte,
eeniglijk gevonden wordt in hare maat, dat
de on tbinding langen tijd weerstaat.
is, in de hoeveeiheid en hoegrootheid der
aanmerkelijk •
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stukken. OPMERKELIJK is hetgeen bemerking
wekt • nterkwaardig hetgeen verdient bemerkt te worden. Eene zaak is dus merkwaardig, we ens hare innerlijke waarde, of'
gesteltenis, en opmerkelijk, wegens bijkomende, somwijlen toevallige omstandigheden. Bij de viering van merkwaardige
gebeurtenissen is het somtijds, als iets opmerkelijks, aangeteekend, dat het weder zich
plotseling verbeterd /weft. BIJZONDER is hetgeen van den gewonen loop, of gesteltenis
afwijkt, en, uit dien hoofde , opmerking
wekt, of aanmerking verdient.
AANMERKEN,

GADS LA

IN AANNERKING NE-

NEN, OPMERKEN, WAARNEMEN.

Dengeest op jets rigten. OPMERKEN is eene
zaak , of een voorval, niet gedachteloos
voorbij zien ; AANMERKEN (in den verwanten
zin), met bijzondere aandacht opmerken ;
GADESLAAN, die aandacht rigten op zaken, of
gebeurtenissen, welke zich nog opdoen moeten,
en wel meestal op eene reeks derzelve.
Gadegeslagene gebeurtenissen opmerken is
hetgeen men WAARNENEN noemt. Eindelijk is,
IN AANMERKING NEMER, eene zaak, of bedenking, overwegen, voornamelijk met betrekking tot een op te maker' besluit. Wanneer
men opmerkt, dat is, oplettend beschouwt,
hoe alles hier op aarde verandert, leert men
zich wapenen teen alle wisselvalligheden
en teleurstellingen. .Aanmerkt (dat is, beschouwt met leering voor u zelven) de lelien
des velds , enz. Uit het waarnetnen van
natuurgebeurtenissen, en uit het gadeslaan
van derzelver uitwerkselen, heeft men een
veel juister begrip der zigtbare wereld verkregen, clan redeneringen engevolgtrekkingen uit vooraf gevormde onderstellingen ons
ooit verschaffen konden. Bij de beoordeeling
der strafbaarheid eener misdaad wordt in
aanmerking genomen de schade, welke zij
aan de maatschappij toebrengt •; bij de
bepaling der schuld van den misdadiger,
zijne opvoeding, omstandigheden, en al wat
verder aanleiding tot het bedrijf gegeven
kan hebben.
AANMERKING, OPIERKING.
In den zin, waarin deze beide woorden
de beteekenis hebben vangedachten, door
beschouwing, of overweging, te weeg gebrat , is derzelver onderscheid eenigzins
verschillend van dat der werkwoorden, van
welke zij gevormd zijn. Men maakt AANMERKINGEN, over een voorval, datgebeurd is,
over eenen tekst, lien men verklaren wil •
men deelt OPMERKINGEN mede, wanneer men
de gedaehten te kennen geeft, die nit wizen
eigen boezem opwellen, ofschoon lets buiten
ons dezelve verwekt kan hebben.opmerking heeft men meestal eene aanleiding •
voor aanmerkingen moet men een onder-
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werp hebben. Aanmerkingen op, of over
eene reize, zijn medegedeelde gedachten over
de reisbeschrijving, die iemand uitgegeven
heeft, of over de wijze, waarop de tort door
hem volbragt is. Opmerkingen op eene reize,
zijn de mededeeling van hetgeen ons zelven,
op eene refs, als, wetenswaardig, getroffen
heeft. Zie verder AANTEEKENING.
AANMINNELIJK, AANNINNIG, BEMINNELIJK.
Het een men beminnen kan. Het verschil
der uitgangen lijken ig bestemt misschien
het verschil der beide eerste woorden. AANMINNIG schijnt , namelijk, datgeen te zijn,
waarin de hoedanigheid van bemind te kunnen worden, in eene hooge mate, aanwezig
is ; even gelijk levendig datgeen is, waarin
de levensgeesten bijzonder werkzaam zijn,
waarin veel levee, veel beweging gezien
wordt. AANMINNELUK is alleen hetgeen bemind kan worden, of de min opwekt. Intusschen schijnen beide, aanminnig en aanminneltj,
k dat zijn, hetwelk van nature jets aanlokkends en Iiefdewekkends aan
zich heeft ; BENINNELIJK, daarentegen, hetwelk in alle opzigten verdient bemind te
worden. Zoo zal men van een kind liever
zeggen, dat het aanminnig , van een volwasmeisje, of van eene vrouw, dat zij berninnelijk is.
AANMOEDIGEN,

BENOEDIGEN, MOED INBOEZE-

MEN, MOED GEVEN.

Trachten iemand stoutmoediger te maken ; aansporen, om gevaar, of moeite niet te
schuwen. MOED INBOEZENEN MOED GEVEN, iS
moed doen ontstaan, waar hi' geheel niet
aanwezig is. ffloed geven beteekent ook hoop
geven, doen ho en. BEMOEDIGEN is moed
verwekken, waar hi' sluimert AANMOEDIGEN
is den moed versterken, waar hi' niet toereikt. Het is dikwerf moeijelijk aan jonge
soldaten den moed van ervaren krijgsvolk in
te boezemen • oude soldaten, daarentegen
worden menigmaal, door het gevaar zelf
bemoedigd ; en, in hagchelijke oogenblikken,
is het voorbeeld bunsgeleiders genoeg, om
hen aan te moedigen.

AANPAKKEN, zie Aandoen, Aanranden.
AANPORREN, zie

hit en

AANPRIJZEN, AANBEVELEN.
Het een en ander beet , door toespraak
trachten, iemand tot ietsgenegen te makes.
doet men, door de waarde der
zaak zelve te verheffen. Bij AANBEVELEN kunAANPRIJZEN

nen ook andere drangredenen aan en
worden. De koopman prijst zijn waren,
welke hi' slijten wil, aan, wanneer hij hare
deugdzaamheid , fraaiheid , duurzaamheid
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roemt. Men beveelt eenen man, wiens fortuin
men bevorderen wil, bij eenen magtigeren
aan, wanneer men dezen laatsten, door onze
voorspraak, somwijlen zonder de hoedanigheden des aanbevolenen te doengelden, voor
deszelfs belangen poogt te winnen. Aanbevelen sluit ook het denkbeeld van zorg in
voor het aanbevolene • aanprzjzen niet. Men
prijst aan het een men aangenomen, men
beveelt aan het een men verzorgd wil hebben.Voor aanbevelen zegt men ook enkel
bevelen. Ik beveel u de zorg voor Warn huis.
AANPRIKKELEN, zie Aanhitsen.
AANRAKEN, AANROEREN, AANTASTEN, BETASTEN,
BEVOELEN.

Met de hand onmiddelbaar op lets werken. AANRAKEN en AANROEREN zegt beide niet
meer, dan de hand aan iets brengen •, bij
het aanraken, kan zulks onwillekeurig geschieden, bij het aanroeren eigenlijk niet.
Het kind speelde onvoorzigtiglijk met een
schietgeweer; bij ongeluk raakte het den trekker aan, en het schot ging af. Aan dit onderscheid in den eigenlijken zin der woorden is
ook toe te schrijven, dat men, figuurlijk, van
het oppervlakkig vermelden van omstandigheden, het werkwoord aanroeren, en niet
aanraken bezigt. /Va al deze punten te hebben aangeroerd, dat is, na kortelijk van al
deze punten gesproken te hebben. Hier past
aanraken niet, omdat van iets spreken eene
daad des wits is. A MASTEN verschitt van de
twee vorigen daarin, dat het niet alleen eene
aanraking, die somwijlen op een eenig punt
geschieden kan, maar eene greep, eene sluitin g der hand en vasthouding van het beslotene, aanduidt. Schrik drift ons somwijlen,
om aan te Casten het een wij anders naauwelijks zouden durven aanraken. BETASTEN
is, volgens deszelfs zamenstelling, van verscheidene zijden al grijpende aanroeren, met
oogmerk, om kennis van eene zaak te verkrijgen. BEVOELEN schijnt oppervlakkig hetzelfde te beteekenen • doch nader overwogen,
vindt men, dat bevoelen ook gezegd kan wor•
den van het onderzoeken der binnenzijde
van eenig ding. De beteekenis van grijpen,
of omvatten , welke betasten aankleeft, is
misschien de oorzaak, waarom dit laatste
woord ingemelden zin niet kan gebezigd
worden. Het is nietgenoeg, eenen, op heeter
daad, betrapten dief, dies men vermoedt,
hetgestolene bij zich te hebben, van buiten
te betasten, men moet hem ook de zakken
en binnenzijde der kleederen bevoelen.
AANRANDEN, zie Aandoen, Aanvallen.
AANROEPEN, BIDDEN, SMEEKEN.
Zich aan een wezen wenden, dat hulp ver-
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le en kan. Wanneer men zulk een wezen
(de Godheid , b. v., van wie het woord wel
voornamelijk gebezigd wordt) aanroept, alsdan laat mengeheel en al de middelen tot
bijstand aan deszelfs wijsheid over. Draagt
men, in nederigheid, die middelen voor, dan
wordt de aanroeping gebed •; en van den vurig
biddenden zegt men, dat hi' smeekt. Zich
aan de Godheid wenden, zonder voordragt
van nood, of wensch om hulp, is een eigenlijk aanroepen,het is tot God spreken. 0 God!
sta mil bij ! 0 !leer ! zij mij genadig ! is dus
eene aanroepingeene
,g
bede. Gee ons heden
ons dagelijksch brood is een gebed •, en het
bidden des Zaligmakers , dat de beker des
lijdens mot voorbij gaan, was smeeken. Daarentegen is de aanvang van het gebed des
Heeren • Onze Vader, die in de hemelen zijt!
noch het eene, noch het andere.
AANSLAG, ONTWERP, TOELEG, V00RNEMEN.
Indien men deze woorden, die alleeene
strekking van geest en wil , om iets ten uitvoer te brengen, aanduiden, volgens de trapP van aannadering tot die uitvoering wilde
rangschikken , zouden zij elkander al
moeten volgen : VOORNEMEN, ONTWERP, TOELEG,
AANSLAG. Voornemen Loch is die daad van
den wil, waardoor men besluit, een oogmerk
uit te voeren. De vaststelling van de middelen en de wijze dier uitvoering is het een
men ontwerp noemt. Toeleg is de voorbereiding en het maken der schikkingen tot de
uitvoering : en aanslag is de dadelijke poging daartoe. Men zegt , een voornemen opvatten , een ontwerp vormen en. smeden
eenen toeleg hebben, eenen aanslag doen, of
maken. Men zegt ook eenen aanslag smeden,
of beramen ; doch aIsdan neemt men het
woord in eenen ruimeren zin, en men begrijpt daaronder ook de beteekenis van ontwerp, hetwelk insgelijks met deze werkwoor dengebruikt wordt. Altoos echter is onder
aanslag ten minste het voornemen der uitvocring begrepen. Een ontwerp is slechts
ingevallen van hoog belang, strafbaar, een
aanslag is het meest altijd. Na eenmaal het
voornemen tot den moord opgevat te hebben,
ging hij langen (lid met den toeleg daartoe
om • doch zijn aanslag mislukte, omdat het
ontwerp kwalijk gesmeed was. Toeleg, en
nog meer aanslag , worden doorgaans in
eenen slechten zingenomen.
AANSPRAAK, REDE, REDEVOERING,
REDE en REDEVOERING verschillen alleenlijk
daarin, dat de laatste langer is, dan de eerste,
en op eene plegtige wijze over een gewigtig
onderwerp gehouden wordt, of behoort te
worden. Redo is het een men, in een gewoon
gesprek, tot een' ander zegt : iemand in de
redo vallen. Het kwam zoo in de rede tepas.
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AANSPRAAK is

het een buiten wisselgesprek,
plegtiglijk tot iemand gezegd wordt, inzonderbeid wanneer men hem daarin bij naam, of
ti el noemt. Eene rede is korter, dan eene aanspraak, en deze korter, dan eene redevoering.
De aanspraak is dikwips berekend, om op de
hartstogten te werken •; de redevoering, om
hetverstand te overtuigen. Men rigt zijne
rede tot iemand, men doet hem eene aanspraak , en men houdt eene redevoering voor
eene vergadering van toehoorders. Met
grond ttvijfelt men, of de aanspraken, Welke
Livius en anderegesehiedsehrijvers hunnen
veldheeren in den mond le en ooit gedaan
zijn • want het zijn somwijlen redevoeringen,
welke, in oogenblikken van nooddrang en
gevaar, niet gevoegelijk kunnen gehouden
worden. Redo wordt menigmaal in de plaats
van redevoering gebruikt ; alsdan zijn deze
woorden niet zinverwant, maar hetzelfde
beteekenend. Voorts moet men het woord
rede, gesprek, niet verwarren met het woord
van gelijke spelling, dat denkvermogen beteekent, en hetzelveonderscheiden van reden,
dat de drijfveer, of den grond eener handeling uitdrukt.
AANSPRAKELIJK, VERANTWOORDELIJK,
Doze woorden, die beide de verpligting
te kennen geven, om we ens eene daad te
rede te staan, zijn, in vele hijzonderheden,
van elkander onderscheiden. Men is VERANTWOORDELIJK an eene hoogere mat;; men is
AANSPRAKELIJK ook ten aanzien van zijnsgelijken. Men verantwoordt slechts zijne eigene
daden, of die dergenen, welke, in onzen
naam, of op ons gezag, handelen •; men is
aansprakelijk ook voor de daden van vreemmoeten
den,
wanneer wijhadden
dezelve
verhoeden. Het doel van verantwoording
is regtvaardiging, aansprakelijkheid verpligt
ons tot vergoeding van schade. Men verantwoordt de daad zelve •; men is aansprakelijk
voor de uitwerkselen. Als aansprakelijk
opgeroepen te worden onderstelt, dat er
schade voorgewend wordt •; als verantwoordeltjk rekenschap te moeten doen, kan plaats
bobber, zonder dat er eenige verdenking
bestaat. Verantwoordelijk is men we ens
bestuur, aansprakelzyk we ens bezit.
AANSPRAKELIJKHEID, zie diansprakelijk.
AANSTAAN, BEHAGEN, BEVALLEN.
Eene aangename aandoening verwekken.
BEHAGEN, van het oude hug, dat ziel, of zin,
ookgenoegen beteekende, en BEVALLEN, in
deszelfs afleiding van val, sthijnen in zooverre van elkander te verschillen, dat het
laatste betrekking heft tot het voorwerp,
hetwelk de aandoening verwekt, het andere
tot de ziel, die haar ondervindt. Van hier,
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dat men wel zegt, een behageltjk gevoel, een
behagelijke toestand, maar niet een bevallende toestand • of gevoel. Daar nu de indruk,
uit zijnen aard, kortstondiger is, dan de
aandoening, welke hi' te wee brengt, is
het, bij voorwerpen , die langdurige genietingen veroorzaken, beter gezegd, dat
zij behagen, dan dat zij bevallen. Eene
schoone vrouw kan,,
bij den eersten aanblik
bevallen • de om met
met eene verstandie en gevoelige vrouw behaagt op den
duur. Uit het bovengezegde ziet men, dat
het iets anders is, wanneer ik zeg, dat eene
levenswijs mij bevalt, dan wanneer ik zeg,
dat zij mij behaagt. In het eerste geval geef
ik den aangenamen indruk te kennen, welken
de oppervlakkige beschouwing der !evenswijze, ook wel van een' ander op mij maakt.
De andere uitdrukking beteekent, dat het
genot, de ondervinding eerier levenswijs
onsgenoegen verschaft. Het is dus ongerijmd te zeggen, dat iets ons blzjft bevallen,
of men moest daardoor verstaan, eene herhaling van gedurig hernieuwde aangename
indrukken, welke hetzelfde voorwerp ons
telkens veroorzaakt. AANSTAAN is eengeringere trap van behagen, en wordt meestal bij
zaken van minder aanbelang gebezigd. '
AANSTEKEN, ONTSTEKEN,

OPSTEKEN, In DEN

BRAND STEKEN.

Jets vuur en licht does vatten. Onder deze
woorden wordt OPSTEKEN uitsluitendgebruikt
van het een bestemd is, om licht, niet om
warmte tegeven. De kaars, de lamp steekt men
op, niet het vuur. IN DEN BRAND STEKEN daarente en wordt nimmer van licht gezegd. Tusschen AANSTEKEN en ONTSTEKEN, die, in beide
degevallen, het verwekken van licht en van
vuur, gebezigd kunnen worden, is het onderscheid finer. Doch het schijnt, dat men
aansteken zegt, met betrekking tot de vuurstof, die van buiten aangebragt wordt, ontsteken met opzigt tot die, welke reeds in het
brandbaar ligchaam voorhanden is. lets, dat
niet bestemd is, om te branden, kan dus wel
maar niet ontstoken worden.
,
aangestoken
Men zegt, dat de bliksem een huis aansteekt,
niet dat hi' het ontsteekt , omdat bier
de mededeeling van het vuur op eene
zeer zigtbare , de oplettendheid treffende
wijze, geschiedt, en de bestemming van
het huis niet is , te branders. Wanneer
men derhalve van eene kaars beiden zeggen
kan, dat zij aangestoken en dat ontstoken
wordt, schijnt de laatste uitdrukking meer
onmiddelijk de kaars zelve te betreffen, de
eerste het middel, den zwavelstok b. v.,
waarmede men haar de vlam mededeelt.
Hetzelfde verschil handhaaft zich, althans
ten deele, in het figuurlijke gebruik der
woorden. Men zegt, dat eene wonde ant-
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stokers is, dat zij begint zich te ontsteken,
wanneer haar gloeijen uit de innerlijke gesteldheid des ligchaams ontstaat. Van eene
ziekte zegt men, dat zij aanstekend is, wanneer zij van den eenen tot den anderen
overgaat. De oorlog wordt ontstoken, omdat
het figuurlijke denkbeeld van branden van
dat des oorlogs onafscheidelijk is; het vuur
des krijgs,
de oorlogsvlam. Men zou niet wel
doen, in deze gevallen, de woorden te verwisselen.
AANSTEKEN, BESMETTEN.
AANSTEKEN is het overbrengen eener stof,
die doet onbranden, BESMETTEN dat eener
stof, die bezoedelt, bederft. Het eerste wordt
dusgebruikt van heete ziekten, die zich
mededeelen • het andere van alle ziekten,
waarbij eene giftstofuit het eene ligehaam op
het andere overgaat. Sommige koortsen, de
kinderziekte, de mazelen, zijn aanstekend •
het venerischegift is besmettend.
AANSTEKEND, zie ilansteken, Besmetten.
AANSTELLEN, BENOEMEN, VERKIEZEN.
Tot vervalling van eenig ambt bestemmen.
BENOEMEN is de bloote daad van te verklaren,
dat het ambt aan dezen ofgenen opgedragen
is. AANSTELLEN is hem ook in bet bezit van
bt plaatsen. VERKIEZEN is, uit verscheidat ambt
dene benoembaren, eenen kiezen. Van bier,
dat de Brie re ten van benoeming, verkiezing
en aanstelling verdeeld kunnen zijn. Uit een
getal van benoemden, door de eene magt,
opgemaakt, verkiest somwijlen de andere,
terwip aan eene derde de aanstelling is
opgedragen.
AANSTOKEN, zie Aanhitsen.
AANSTONDS,

DADELIJK, STRAKS, TERSTOND,

RAS, PLOTSELING, EENSKLAPS, SCHIELIJK, FLUKS,
GEZWIND, DEA, WELDRA, SNELLIJK, ULINGS,
SPOEDIG, HAAST/G, 00GENBLIKKELIJK.

Alle woorden, die aanduiden, dat eene
handeling, in een' naar evenredigheid korten
tijd, dat is, met snelheid, volbragt wordt.
Tot afmeting der snelheid worden twee dingen vereischt, te weten de tijd, en het een
in dien tijd gebeurt. Snelheid zelve is een
maatstaf der beweging, want zij wijst aan,
of de beweging sterk, of zwak is, hetwelk
afhangt van de kracht der voortstuwing, van
de rigting en wijze der beweging, en van den
weerstand, dien het bewogen ligchaam al of
niet ontmoet. De woorden, waardoor men
snelheid uitdrukt, zip, in alle talen, van de
eene of andere dier bedenkingen ontleend.
AANSTONDS en TERSTOND duiden klaarblijkelijk
aan, dat eene handeling ter zelfder stond
geschiedt. 00GENBLIKKELIJK zegt, dat zij ge-
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beurt in den tijd, waarin men met de oogen
blikken kan, of eenen enkelen blik kan werP en. DMA en WELDRA , zoo zij van draai
afstammen, en niet de letterverzetting van
rad zijn, drukken den tijd van eenen ommezwaai uit • evengelijk men ook zegt in een
ommezien. RAS, SPOEDIG, HAASTIG, LILINGS ZIP]
van de snelheid der beweging ontleend. Ras
wil men, dat, even als rap en rad, van den
snel rollenden klank afkomstig zij,
ook aan
SNEL wordt zoodanig een oorsprong toegeschreven , schoon duitsche taalkundigen
oordeelen, dat het eigenlijk van die beweging
gezegd worth, die eerie gespannen veder bij
het losspringen mededeelt •; zijnde bij hen
schnellkraft, dat een hetwelk bij ons veerkracht beet. Spoedig , haastig en ijlings
komen van spoed, haast en Zij klimmen
dus in kracht, als deze naamwoorden •; dock
spoedig worth meer gebruikt van de snelheid,
waarmede ietsgedaan wordt ; de beide
andere van de drift, waarmede men het
doet. Ili' zal spoedig hier zijn , want
hi' is haastig (outItijds haasteltjk) , hi'
is ijlings op we gegaan. Van SCHIELIJK
is de afkomst onzeker • sommigen leiden
het of van schieten, of van schicht, anderen van schier , hetwelk oudtijds , nu
terstond beteekende , en welks afleiding
almede twijfelachtig is. Hoe het hiermede zij,
hetwordt gehouden, grootere snelheid uit te
drukken, dan spoedig • korn schielijk zegt
meer, dan kom spoedig DADELIJK schijnt te
beteekenen , met de daad zelve , zonder
woordenwisseling, of uitstel. STRAKS, dat van
strak afstamt, wil zeggen, tangs den re ten en
dus kortsten weg. In het gebruik duidt
dadelzjk eenen grooteren spoed aan, dan
straks, dat wel eens in den zin van na eene
korte wiji gebezigd worth. Hi kan zoo dadeli 'k niet bij u komen •; maar hij zal straks
hier zijn. PLOTSELING is afgeleid van plots, en
dit van hetgeluid, hetwelk een snel bewogen
ligchaam , bij
het aanbotsen, veroorzaakt.
EENSKLAPS verklaart zich duidelijk genoeg,
door de beteekenis der twee woorden, waarvan bet zamengesteld is. Indien er tusschen
beide deze, in het gebruik naauwelijks onderscheidene woorden, eenig verschil bestaat,
zoo drukt het eerste, misschien, meer het
onverwachte eener gebeurtenis uit, en het
andere zegt, dat zij op eenmaal, zonder lang
aanhouden, voorvalt. .//ij dacht nog eene
reize naar Azia en Amerika te doers, toen
hem plotseling iets overkwant, dat eensklaps
een einde aan zijne ontwerpen tnaakte. Rum,
dat met vlug en vliegen in verband staat,
drukt uit, dat men lets verrigt, als hadde
men vleugels : een bevel fluks uitvoeren.
Het vereenigt dus de denkbeelden van snelheid en vanbehendigheid, welk laatste In
het bijv. naamwoord fluksch nog duidelij-
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ker is : hi' is een fluksche karel. GEZWIND
drukt insgelijks snelheid uit, met opzigt tot
de vlugge beweging van hetgeen de ruimtc
doorloopt gezwind ter been zin.
Voorts moet men opmerken, dat, in dezulke
opgegevene woorden, die niet medebrengen,
dat de zaak op het oogenblik zelf gebeurt,
bet denkbeeld van snelheid altoos in verband
gedacht wordt met de grootte der door te
loo en ruimte, of met het gewigt van het
te ondernemen werk. Dus, wanneer ik zeg,
dat iemand tveldra te huis zal zijn, bedoel
ik een langer tijdverloop, wanneer hij, b. v.,
van Madrid herwaarts reist, dan wanneer hi'
van de beurs komt. Men kan zeggen, dat
eene kerk spoedig, en een huis langzaam
volbouwd zijn, schoon bet laatste inderdaad,
in korteren tijd, dan het eerste, gereed
geweest is.
AANSTOOT , ERGERNIS

ONSTICHTELIJKHEID

ONTSTICHTING, ONTSTICHTELIJKHEID.

Het een iemands zedelijk gevoel kwetst.
oudtiids, en nu nog op
onderscheideneplaatsen in den Bijbel en in
godg.eleerde werken, het voorbeeld, de aanspormg tot boosheid , het een waardoor
men anderen verergerde. Thans neemt men
het meer in den zin van de onaangename
g
ewaarwording, door zulk een voorbeeld
bij de goeden verwekt. Het komt dus
nader bij AANSTOOT, hetwelk de stnertelijke
aandoening eener botsing te kennen geeft :
steen des aanstoots. Dienvolgens lit het
verschil , dat nog tegenwoordig tusschen
ergernis en aansloot bestaat, misschien alleen
in het onderscheid van denpersoon,tot wien
men de uitdrukking brengt, slaande ergenis
op het gevoel van dengenen, die gargerd
wordt, aanstoot op de daad van hem, die
ergert. A anstoot is eigenlijk minder dan
ergenis. Hij, die ligtzinnig spreekt, geeft
aanstoot ; hi' die goddeloos spreekt, geeft

ERGERNIS beteekende

ergernis. Deze gaat nooit te kerk, en geeft
daardoor zijnen christelzjken nzedeburgeren
aanstoot • maar gene die nooit eenen kerkgang verzttimt, veroorzaakt, door zijn slecht
en wellustig levers, ergenis. Naar de oor-

spronkelijke beteekenis was het onderscheid
grooter, en men kon zeggen, dat kinderen
eer gerd (dat is verflimmerd, of door kwade
g
voorbeelden iveggesleept) werden , zonder
dat zij het een hen ergerde aanstooteltjk
vonden. In denzelfden zin is het op te vatten,
wanneergezegd worth : wee den genen, voor
tvien ergenis niet meeraanstootelijk is I

ONT-

duidt datgeen aan, hetwelk de stichting, die er te
voren was, we neemt of de zedelijke vet.betering van 's menschen hart verhindert.
ONSTICHTELIJKHEID geeft dat een te kennel]
hetwelk niet sticht.
STICHTELIJKHEID, of ONTSTICATING,
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AANSTOOTELIJK, zie Aanstoot.
AANSTOOTELIJKIIEID, zie Aanstoot.
AANTAL, GETAL, MENIGTE.
In zoo verre deze woorden overeenstem-

men, duiden zij eene veelheid aan. AANTAL
en MENIGTE laat zich daardoor onderscheiden,
dat het laatste eene collective, dat is, in de
gedachte tot een ligchaam verzamelde, veellieid is terwijI daarentegen, aantal het vele
als enkele dingen beschouwt. Men zegt een
aantal en ook eene menigte menschen •; maar
eene menigte, niet een aantal yolks. Aantal ,
namelijk, heeft altoos het nevenbegrip . van
tellen, en beteekent dus eene menigte, voor
zoo verre zij geteld kan worden. GETAL is
de duidelijke voorstelling der meerderheid ,
in betrekking tot de eenheid dat is te zeggen, getal is de uitdrukking, waarmede men
zegt, hoe veel maal de eenheid, en somtijds
ook een deel derzelve, in eene meerderheid
begrepen is. In vergelijking met aantal en
menigte, kan men dus ze e en dat aantal
eene bij enkelen genomene menigle, en dat
getal een geteld aantal is. Het een men
derhalve niet enkel nemen kan , kangeen
aantal, en het een men niet tellen kan, geen
getal zijn. uildrukking eene ontelbare
menigte is zoo juist als gewoon. Een ontelbaargetal kan men niet zeggen, omdat het
eene tegenstrijdigheid is. Daarentegen, laat
zich een ontelbaar aantal, zoo al niet zeggen,
ten minste denken : het aantal der sterren
is zoogroot, dat het door een getal kan uitgedrukt worden.

AANTASTEN, zie Aandoen, Aanranden.
AANTEEKENEN , IrtscnRuvErt BOEKEN TE
BOEK ZETTEN.
Degemeene beteekenis is , iets door
schrift voor de vergetelheid bewaren.AA.NTEEKENEN is een korter en vlugtiger opschrijven.
INSCHRIJVEN geschiedt tot een duurzamer gebruik. Men teekent aan het een men, in den
loop des dags, doers moet, of opgemerkt heeft.
Men schrijft de names der leden in , die in
eenRezelschap treden, waaronder zij, naar
den gewonen loop der zaken, eenen geruimen
tijd blijven behooren. Tot aanteekenen gebruikt men dikwijls een zakboekje een register client tot inschrijven. BOEKEN en TE
verschillen van aanteekenen en
inschrijven daarin , dat tot debeide eersten

BOEK ZETTEN

noodwendig boeken, meestal koopmansboeken, vereischt worden. Onderling is bun verschil, dat boeken eigenlijk het ordelijk overbrengen heet van het een reeds op eenige
andere wijs, in aanteekeningen, brieven, rekeningen, enz., vertneld stond. Hier zijn
eenige poste'', , die ik nog boeken moet. Te
4
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boa zetten is , in het boek , waardoor men

hiergewoonlijk het schuldboek verstaat
opteekenen hetgeen niet oogenblikkelijk afedaan wordt.lic kan u(wordt wel eens tot den
g
winkeliergezegd) het gekochteniet oogenblikkelijk betalen; wilt gij het maar to boek zetten?

AANTEEKENING, AANMERKING.
Bijvoegingen bij den tekst eenes werks.
AANTEEKENINGEN zijn ophelderingen van het
oorspronkelijke A.ANMERKINGEN dikwijls wederleggingen van den schrijver. De aanteekening, die eigenlijk slechts daadzaken behelst,
is , uit haren aard, korter, dan de aanmerking, die redenerin gen bevat. Aanteekeningen
worden , meestal , onmiddelijk gehecht aan
het werk, waarover zij loo en • aanmerkingen ook wel afzonderlijkuitgegeven. Het zijn
zelden de aanteekeningen op het werk , die
deszelfs schrijver beleedigen, maar wel de
aanmerkingen.

AANTOONEN, AANWIJZEN, DOEN ZIEN, WIJZEN,
TOONEN.

Maken dat iemand eerie zaak, door de
oogen des ligchaams, of, in den figuurlijken
zin, door die des verstands verneme. DOEN
ZIEN is hiervoor de algemeenste uitdrukking,
onder welkegeen bijdenkbeeld begrepen is.
AANTOONEN en AANWIJZEN zijn slechts de veren verschillen
sterking van TOONEN en WIJZEN,
dus, op gelijke wijze, als dezen. Toonen is
het eenvoudigste • het heet alleen iets aanduiden, opdat men het zie. Wizen is zoodanig toonen, dat er vrucht van getrokken
worde, hetwelk nog duidelijker is in het
zamengestelde onderwijzen. Beiden stammen van wijs, door kerinis verbeterd, volgens
verkregene kunde handelende. Bijzonderlijk
wordt wizen gebruikt van het onderrigten
orntrent den weg. Wijs mij eens te re t. Van
bier den weg wtjzen, niet den weg toonen.
Daar dit nu, meestal, met eene beweging
der handgedaan wordt, zoo wordt wijzen
gebruikt voor, met de hand, of den vinger,
aanduiden. Men zegt, uit dezen hoofde, ook
niet den toonvinger, maar den wijsvinger.
Een bedrijf, dat tot zich zelf beperkt
blijft, zonder op iets anders te we ken is
heigeen wij door de onzijdige werkwoorden
uitdrukken. Van lien aard zijn vele ligchaamsverrigtingen, als : slapen, gaan. zitten, enz. Men kan van deze niet vragen :
wat slaapt, wat gaat gij ? Even min kan men
dit doen van wijzen, in den zin van met uitgestrekte hand, of met den vinger , iets
aanduiden • en hierom is het ook, in die
beteekenis, onzijdig. Men vraagt alsdan :
waarop, waarnaar wijst gij ? En het antwoordgeschiedt, insgelijks, door tusschenkornst der voorzetselen op en naar. Toonen,
hetwelk nimmer blootelijk eene ligchaams-
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beweging is, kan daarom ook nooit anders
dan in den bedrijvenden vorm genomen
worden • en men kan niet zeggen : ik toon
op iets •; ik heb het hem getoond.
AANTREFFEN, ONTMOETEN, BEJEGENEN, VINDEN.

Komen ov ereen in den zin, die door het
la at woord wordt uitgedrukt. Dit is dus
het algemeenste, en, om zoo te spreken, het
geslacht, waarvan de overige soorten zijn •
of, met andere woorden, de drie eerste zijn
aan het laatste ondergeordend. AANTREFFEN
duidt eene wijze van VINDEN aan, waarbij
het gevondene in rust kan zijn, loch onderstelt, dat het niet altijd in rust, niet altijd
aanwezig is geweest op de plaats, waar het
aangetroffen wordt. trofmijnen vriend to
huis aan, terwtjl hij op het punt stond,omuit
tegaan, of eerst even teruggekomen was. ook
moet het aangetroffene zich, als ware het, in

den weg bevinden van dengenen, die het
aantreft, opdat deze het zou kunnen treffen,
of raken, gelijk het wit door den kogel getroffen wordt, wanneer het in deszelfs weg
geplaatst is. ONTmoETEN duidt eene beweging
aan van wederzijde. Ik ontmoet geenen berg,
noch ook tref ik hem aan, omdat hi'j niet
vanplaats verandert. Even min ontmoet ik
den man, die stir zit. En, wanneer ik van
iemand, dien ik op reis, in eene herberg, of
aan den weg, zittende, aant ref, zeg, dat ik
hem ontmoet, zoo ziet zulks altoos op de reis,
die hij gedaan, de beweging, waarin hi' geweest is en deze beweging moet teen de
mijne inloopen, of althans hare streeklijn,
kruisen. BEJEGENEN, schoon deszelfs beteekenis oucltijds zeer na aan ontmoeten verwant
was, als stammende het woord van teen of
jegen, waarvan nog ons tegenkomen, wordt
hedendaags meer gebruikt van omstandighen, die ons overkomen. lk vrees, dat hem
de
een ongeluk bejegend zal zijn. Ook gebruikt
men het van de wijze, waarop iemand behandeld wordt. Welke reden hebtgij, om mij
kwalijk te bejegenen? Tusschen de Brie laatste
werkwoorden en vinden, maar inzonderheid
tusschen vinden en aantreffen, merkt men,
eindelijk,het onderscheid op, dat vinden ook
gezegd wordt van hetgeen men opzettelijk
zoek t •; die zoekt, die vindt •; aantrefren va
heigeen zich toevallig aan OlIS opdoet. Zeus
dan, wanneer men iemand, lien men, na lang
te gemoet voert /lc heb u
zoekens, vindt,
dengeheelen dag gezocht •; tref ik u eindelijk
hier aan? zoo geeft zulks te kennen, dat men
den gezochten, op die plaats, niet verwachtte,
en dus eigenlijk daar niet zocht. MONTAIGNE
doet dit onderscheid zeer aardig gevoelen,
wanneer hi' zegt : ik vind mij altoos beter,
wanneer ik ntij aantref, dan wanneer ik mij
zoek • daardoor aanduidende, dat men zich

beter leert kennen, zijne goede, en voor-
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al zijne kwade hoedanigheden beter ontdekt,
wanneer men toevallig daarvan de liken
ziet , clan wanneer men daaromtrent een
opzettelijk onderzoek te werk stelt.

AANW.

op zich nemen •; doch dit laatsle geeft nit

zich zeif de voortduring der werkzaamheid
niet te kennen. Wanneer men jets op zich
neemt kan dit iets een last zij,
n die met
eene enkele daad vervuld is.

AANVAARDEN, AANNEMEN, ONTVANGEN, OP ZICH
AANVALLEN, zie ilandoen, Aanranden.
In alle deze woorden doet zich hetgemeene
begrip op van in eene nadere betrekking tot AANVANGEN, zie Aanheffren.
eene zaak tegeraken. AANNEMEN en ONTVANGEN bieden, nevens deze afgemeene beteeAANVECHTEN, IN VERZOEKING BRENGEN, of
kenis, die aan van in het bezit eener zaak te
LEIDEN.
korner), en wel in het bezit eerier zaak, die
Het een en ander zegt, tot het booze verdoor een'-ander aan ons overgedragen word t.
lokken. De afleiding toont, dat bij AANVECHDit laatste nevenbegrip wordt, bij vele, in
TEN een vijandig oogmerk, of aithans een
eene andere betrekking met ontrangen
strijd, een aanval van de eene, en een weerverwante, doch buiten verwantschap met
stand van de andere zijde, ondersteld wordt.
aanvaarden staande woorden, zoo als krij, of
Even zoo duidt IN VERZOEKING BRENGEN
gen, erlangen, enz. (zie deze woorden) niet
LEIDEN, eenepoging aan, om tot het livk ade
gevonden. AANVAARDEN en OP Z1CH NEMEN
over te haler); ook wel, om te beproeven,
heeten beide, zich met zekerenpligt , of
of de in verzoeking gebragte kracht genoeg
zekere waardigheid beta ten Het onderscheid
zal hebben ,
om de bekoring te weérstaan.
tusschen aannemen en ontvangen is, dat
Van God kan men, in den laatsten zin,
het eerste onderstelt, dat men vrijwillig in
misschien zeggen, dat hi' in verzoeking zou
het bezit eener zaak geraakt; het andere niet.
kunnen leiden, in zoo verre als het voor een
Men ontvangt eenen slag, eene wonde, maar
redelijk schepsel sorrrwijlen nuttig is, zijne
men neemt die niet aan. Hetzelfdegeldt in den
vorderingen op den we der deugd te Jeerer)
overdragtelijken zin : men ontvangt het
kennen, op zijne krachten noch te veel, noch
onderwtjs, de vermaningen, die ons gegeven
te weinig te vertrouwen, en dezelve door
tvorden, en bij welker mededeeling in
oefening te versterken. Eerie bede om niet
eene zekere mate Wdelijk blt:iven •; wij nenten
in verzoeking geleid te worden zou dienvolde lnjzondere stellingen van omen leermeesgens, in dezen zin, heeten, dat de verzoeter aan, wanneer wtj dezelve, nadat ztj door
king niet te zwaar voor onze krachten mogte
ons ontvangen zijn, ons eigen maken en als
zijn, of dat wij in dezelve niet zonder onderde onze belijden. Ontvangen is dus, om zoo
steuning moglen gelaten worden. Van de
le spreken,
het correlatum van g even, of
Godheid kan men, daarentegen, nimmer
staat tot hetzelve in eene wederzijdsche
zeggen, dat zij ons aanvecht • dit zou de
betrekking •a annemen meer tot aanbieden,
daad van een boos be inset zijn. Hierom ook,
overdragen , of eenig daarmede . verwant
dat men van levenlooze, voorgeen boos
opzet vatbare, din en wel zegt, dat zij ons
werkwoord. Aanvaarden geeft wel, even als
aannemen, eene vrijwillige bezitneming te
in verzoeking brengen, maar niet, dat zij
kennen • doch terwijl aannemen van die
ons aanvechten. Zegt men al somwijlen, dat
bezitneming in het algemeen gezegd wordt,
men door eengezigt, door eene ontmoeting
gebruikt men aanvaarden doorgaans van
in aanrechting geraakt is , zoo heeft zulks
iets, tot hetwelk, om aan het oogmerk der
betrekking tot onzen innerlijken strijd, tot
welken het gewaargewordene voorwerp wel
bezitneming tevoldoen, eene voortdurende
werkzaamheid des bezitnemers vcreischt
de aanleiding gegeven heeft, maar waarin
wordt. Men neemt menigmaal een geschenk
bet niet de aanvaller is • zijnde deze of, geaan, hetwelk men verrolgens weglegt, en
lijk men eertijds wel eens gemeend heal,
waaraan men niet meer denkt • zoo ook eenen
een boos wezen buiten ons, of wet onze
titel, diegeene pligten van ons vordert. Men
eigene hartstogten.
NEMEN.

aanvaardt eene bediening, een bevelhebberschap, hetwelk ons tot de uitoep,ninfi van
zekere pligten verbindt. Dus wordt een
eerambt aanvaard, een eerbewijs aangenomen. Somwijlen vindt men ook aanvaarden

AANVECHTING, zie Aanvechten.
AANVOEGEN, zie Aanknoopen.

gebezigd in eerier' zin, die niets meer, dan

AANVOEREN, zie Aanbrengen.

ontvangen, of aannemen schijnt te beteekenen : aanvaard dit zwaard • doch dit gebruik

AANWENDEN, BESTEDEN, GEBRUIKEN, BEZIGEN,

schijnt uitsluitend dichters en redenaars
voorbehouden. De verbindtenis om jets te
(ken worth ook uitgedrulit door bet woord

ZICH TE NUTTE MAKEN, ZICH BEDIENEN.

Door jets, hetwelk men bezit, naar een
doe) trachten. GEBRUIKEN is bet algemeenste,
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en beet, eene zaak tot zijn oogmerk, het zij
goed, of kwaad, doen dienen. Zajnen tijd
wel,
of kwalijk gebruiken.

ZICH TE NUTTE

MAKEN duidt

aan,
dat het gebruik voordeel
'
geeft aan den gebruiker. Die zzjnen ti-d
verkwist aan nietigheden
,
gebruikt dien
zeker, maar maakt zich dien kostbaren schat
niet le nutte. BEZIGEN en ZICH BEDIENEN stellen

de gebezigde zaak als middel voor, en wel
met dit onderscheid, dat bezigen van het
eigenlijke en gevvone gebruik diens middel
ezegd wordt •; zich bedienen meer van het
g
oneigenlijke gebruik. Men bezigt gewoonlijk
eenpennemes niet, em vleesch te sntjden,
maar men kan zich daartoe, des noods, van
hetzelve bedienen • het kan ons die dienst
doen, schoon het er, naar zijne bestemming,
niet toegeschikt, is. BESTEDEN heet, ingelijks
iets, als middel, gebruiken, maar zoodanig,
dat het door ditgebruik vergaat. Men besteedt en gebruikt beide, zijn geld, en zijnen
ti 'd •; maar men besteedt niet de pen, waarmerle men schrz:jft, men gebruikt die. AAN—
WENDEN is,

aan een middel de wending geven,
die tot ons oogmerk dienstig is. Tzjd, geld,
vlijt, bekwaamheden aanwenden. Uit het bovon gezegde blijkt, dal, daar, waar de zaak
uit haar zelve, en niet als middel, of weektuig, dient, men zich van het woord gebruiken, of zich te nutte maken, en van geen der
overigen bedienen moet. Een denkend wezen, hetwelk Dimmer geheel en al tot een
werktuig verlaagd kan worden, wordt dus
ook gebruikt, maar niet aangewend, of gebezigd. Men kan zijnen tuinman tot knecht,
of koetsier gebruiken, maar men wendi hem
er niet toe aan. Daarentegen ze st men : middelengebruiken,
middelen aanwenden.

AANWEZEN,

AANZLIN, BESTAAN, LEVEN.

zip') zoo na aan
,
en AANWEZEN
elkander verwant dat het schier onmogelij
k
geworden is, eenig synonimiek onderscheid
tusschen dezelve op te even. De grondwoorden zz:In en wezen hebben zich in dezelfde vervoeging zamengesmolien : hij was,
zij zijn. In het gebruik heeft duS alle onderscheid opgehouden, of zoo men er eenig
wilde aannemen, zou het in de afleiding
gezocht moo en worden, volgens welke wezen
met het oude weren (het hoogduitsche
wethren) verwant is, en dus, aan de beteekenis
van zUn, nog die van Buren toevoegt. Sterker is deze laatste in het woord BESTAAN, dat
een voortgezet aanztjn te kennel] geelt. God
AANZLIN

heeft der wereld het aanzijn gegeven, als
Schepper, door zijne almagt, en hi' zorgt
voor haar bestaan, als Onderhouder, door
Zoo noemt men, in het
•
zzynevoorzienigheid.
gemeene 'even, bestaan, het levensonderhoud, iets dat uit zijnen aard eenen voor tduur insluit. Er is voor zijn bestaan gezorgd .

AANW.

is het bestaan van gevoelende en zich
naar welgevallen bewegende wezens; derhalve wordt dit woord, althans naar den
oorsprong, oneigenlijk van plantgewassen
gebruikt.
LEVEN

AANWEZEND, AANWEZ/G, TEGENWOORDIG.
Beteekenen, in het algemeenden
toestand
,
van hetgeen op eerie plaats nabij andere dingen is. Oorspronkelijk is er misschien, wegens
de verwantschap der grondwoorden wezen
en weren,
weinig verschil tusschen deze uitt
drukkingen geweest. Vol ens bet hedendaagsche gebruik is AANWEZEND en AANWEZIG
dal een hetwelk eene plaats beslaat, welke
eengedeelte uitmaakt van eene grootere
ruimte, die als een geheel beschouwd wordt.
Men is in een huis, in eene stad, aanwezig,
wanneer men in degeheele ruimte, door stad
of huis ontrat , eene plaats beslaat. Van
elkander zijn de beide woorden, aanwezend
en aanwezig, alleen door den uitgang onder-

scheiden, welke het eerste eigenlijk gezegd
tot een deelwoord, en het andere tot een zuiver bijvoegelijk naamwoord maakt. Het eerste
drukt derhalve meer de daad van werkelijk
aanwezig te zijn, het andere de hoedanigheid
uit, welke daardoor verkregen wordt. De
aanwezenden en de aanwezig,
en kan men
onverschillig gebruiken ; maar men behoort
te zeggen : ik ben, ik was aanwezig.
TEGENWOORDIG is ,op zulk eene wijze,aanwezig, dat men, op de medeaanwezigen en hetgeen ter plaatse, waar men aanwezig is,
voorvalt, onmiddelbaar werken kan, of dit
op 01IS. Ik was, tUdens het springen van het
kruidschip, te Leyden aanwezig, beteekent,
dat ik niet weggereisd was, mij van daar
niet verwijderd had. Maar ik kan in een
ander gedeelte der stad ziek te bedde gelegeri
hebben. Ik was er tegenwoordig zegt, dat ik
bij het ongeluk, en zoo al niet er in betrokken, ten minste nagenoeg geweest ben, oni
het te kunnen zien. Uit dozen zelfden hoofde zegt men, dat God alom tegenwoordig,
niet, dat hi' alorn aanwezig is, wijl to enwoordig zzjn tevens het werken der Godheid,
en om te werken,
of althans haar vermog,
aanduidt. In zoo verre aanwezig ook het
denkbeeld bevat van eeneplaats te beslaan,
zou, daarenboven, van een onligchamelijk
wezen niet eigenlijk gezegd worden, dat het
aanwezig is. Waarschijnlijk is dit insgelijks
de reden, waarom men het tegenwoordige,
meer dan het aanwezige, tegen het verledene
en toekomstige heeft overgesteld. En tegenwoordigheid van geest is die toestand van
onze verstandelijke vermogens, waarin zij,
doorgeene hartstogten gehinderd, vrijelijk
werken kunnen. Men zegt ook : dat gebeurtetzissen, vermaningen , ons tegenwoordig
zijn, dat is, dat zij nog even levendig bij ons
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zijn, even krachtig op ons werken, alsof het
tijdstip, waarin zij voorgevallen, of gegeven
zijn, niet reeds lang voorbij ware. In alle
deze uitdrukkingen, zou men niet wel doen,
tegenwoordig met aanwezig te verwisselen.
A ANZETTEN, zie Aanhitsen.
AANZIEN, zie Aanblikken.
AANZIENLIJK, ACHTBAAR.
Vol ens den oorsprong dezer woorden,
is de kracht van het laatstegrooter, dan
die van het eerste. ACHTING te wekken, of
te verdienen, is Loch van meer waarde, dan
blootelijk het aanzien tot zich te trekken.
Hetgebruik heeft dit onderscheid nog andersgewijzigd. AANZIENLIJK wordt, volgens
hetzelve, gezegd van dengenen, die door
uiterlijke omstandigheden, en wel inzonderheld door zijnen stand in de maatschappij,
boven hetgros zijner medeingezetenen
verheven is. Het beruchte woord aristocratic
is misschien het best te vertolken, door regering der aanzienlijken. ACIITBAAR wordt
omtrent die soort van aanzien gebezigd,
welke niet door omstandigheden buiten ons,
maar door eigene, wezenlijke, of onder tell
waarde verkregen wordt. Vermits nu deze
waarde, minder hi' den jongeling, dan bij
den man van rijpere 'area gezocht wordt,
en zich uitwendig, meestal door zekere deftigheid,
kemnerkt , is men begonnen, onder
een' achtbaar man zich een' statig man van
gevorderden ouderdom voor te stellen. Een
aanzienbjk man is dus niet altoos een achtbaar man, ofschoon een achtbaar man, ook
volgens het gemeene taalgebruik, in zekeren
zin, een aanzienlzjk man genoemd kan worden, omdat ware deftigheid zelden eigen is
aan lieden uit de heffe des yolks.
Omtrent het zelistandige naamwoord aanzien,
waarvan aanzienlijk
ge
vormd
is, kan
men voorts nog aanmerken, dat eene zeer
verschillende beteekenisgehecht wordt aan
de uitdrukking van aanzien zijn, dat is,
onder de aanzienlijken, de voornameren in
den lank, behooren, en in aanzien zijn,
dat is, degewone burgerlijke achting genieten.
AANZIJN, zie A lanwezen.
AANZOEK, BEDE, YERZOEK, SMEEKING.
Datgeen, waardoor wij aan eenig ander
wezen den wensch te kennengeven, dat het
ons hulp toebrenge. Wij doen zulks, op de
eenvoudigste wijze, en met den geringsten
aandrang bij het VERZOEK, welk woord dan
ook, in dengemeenzamen omgang, en ten
aanzien van voorwerpen, die slechts eene
kleine waarde hebben, meest gebruikt

AAP.

wordt. Verzoek den man, die mtj spreken
wil, in de kamer to gaan. Een beleefd verzoek moet of ingewilligd, of nog beleefder
van de handgewezen worden. AANZOEK is

een verzoek, aan eenige besturende magt
gerigt, en kan somwijlen zeer gewigtige
voorwerpen betreffen •; loch het onderstelt
altoos, dat er by den verzoeker eenige aanspraak bestaat, om zijn verzoek ingewilligd
te zien,
of dat de ma g,
t waaraan hetzelve
gerigt is, door wet of gewoonte, onder eerie
zekere verp ligting lit,
g om het verzochte te
vergunnen. Om een geschenk van den
Souverein te erlangen, kan een verzoek, eeno
bede, geschieden ; maar men zegt niet we!,
dat daartoe aanzoek gedaan wordt. Daarenteen doet men aanzoek, b. v., om eenen
vrijdom te genieten, die aan anderen, in
gelijk geval, verleend is, om betaling van
geleverde goederen, of belooning van gedane
diensten • zelfs, in dit laatste geval, zoo
de aard en mate der belooning niet door
degewoonte bepaald, maar van het welgevallen des bestuurs afhankelijk is, zou
het woord verzoek beter, dan aanzoek,
tepas komen. Voorts wordt , gelijk
reeds uit het aangevoerde te zien is, het
woord aanzoek onbepaalder en algemeener
genomen, dan verzoek. Men zegt : aanzoek
doen, niet een aanzoek doen •; daarentegen,
een verzoek doen, en niet (zonder het lidwoord) verzoek doen. Dezelfde verpligting,
om den zin door het lidwoord te bepalen,
bestaat ten aanzien der woorden BEDE en
SMEEKING, waarin de beteekenis van verzoek
zich trapsgewijs versterkt. Men doet een rerzoek aan zijnsgelijken, en om kleinigheden ;
men rigt zijne bede tot God, of andere ma
ti en boven ons, om zaken van gewigt, en
men smeekt, in den uitersten nood, of bij de
hoogste aangelegenheden. Oudtijds werd,
g
elijk men weet , het woord bede ook
gebruikt van het aanzoek des oppersten
landbestuurders, om eene ondersteuning in
geld. De grafelijke bede.
AAP, Sim.
Eigenlijk niet onderscheiden, alzoo het
eene de nederduitsche, en het andere de
overgenomene verkorte latijnsche benamin g is van hetzclfde dier. Ook is Rig (van
simius, of simia) allengskens buiten gebruik
geraakt. Toen het nog in zwang was, kon
het verschil in dezer voege opgegeven worden, dat siin alleen in den eigenlijken zin
gebruikt werd, om het daarmede gen oemde
dier , te beteekenen ; AAP , van het oude
aben, nabootsen, ook in den figuurlijken
zin. Men zeide dus wel : hi' is een aap van
een' vent • maar niet : hi' is een sim van
een' vent. Men heeft ook het afgeleide werkwoord naapen,
nniet nasimmen,

AARD.
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AARD, INBORST, GEMOED, EIGENSCHAP, KARAKTER,
DENKWIJS, HART.

De beteekenis, waarin deze woorden aan
elkander verwant zijn, is begrepen in het
woord EIGENSCHAP, dat is de hoedanigheid,
die aan eenige zaak in het bijzonder, of wel
aan de soort, waaronder zij gerangschikt
worth, eigen is. AARD is die eigenschap, of
die vereeniging van eigenschappen, waardoor eengeslacht zich van het andere
onderscheidt
,
en die zich in de individuen
van hetzeive, als bij overerving, voortplant.
Dit is het duidelijkste in de afgeleide werkwoorden veraarden, ontaarden. Van hier,
dat men het woord aard gebruikt van alle
zoodanige wezens. van welke het eene het
andere voortbreng,t zonder onderscheid, of
men aan deceivegevoel en bewustzijn toeschrijve, of niet. Men zegt : de aard van
boom en kruid. De thee schUnt nergens te
willen aarden, dan in het oostelijke deel van
./Izia. INBORST en GEMOED hebben betrekking
tot het individu, niet tot het geslacht. Zij

kunnen ook eeniglijk gebruikt worden van
wezens, begaafd met besef en met het vermogen , om tusschen goed en kwaad te
onderscheiden. en betreffen derzelver zed elijk gedeelte. Gemoed schijnt hierbij, inzonderheid, het zedelijke gevoel aan te duiden.
Iemand lets op het gemoed drukken. Ik durf
dit niet over mijn gemoed nemen. Inborst

beteekent
der zedelijke
hethoedanigheden. Het nadert dus tot het denkbeeld,
hetwelk men met de uitheemsche ben min
KARAKTER is be inners uit te drukken. Bit
veelgebruikte woord , dat eigenlijk kenmerle, kenschets, beteekent, wordt to enwoordig genomen voor alle de zedelijke
eigenschappen ,
waardoor zich de eene
mensch van den anderen onderscheidt.
Een man van een vilmuntend , — van
een verachtelijk karakter. De verstande-

like vermogens komen hierbij niet in aanmerking. Elk zal het verstand, de kunde ;
niemand het karakter van /17.N. bewonderen.
Desniettemin drukt karakter die vereeniging
van zedelijke hoedanigheden uit, welke men,
door medewerking van het verstand, verkregen heeft. Het omgekeerde is het geval
met inborst, dat nailer met gemoed verwantschapt is. Om deze reden is het, dat, schoon
men even zeer zeggen kan, dat iemand eene
goede, of eene slechte inborst heeft, als, dat hij
eengoed , of een slecht karakter bezit, men
wel zegt : die man heeft een karakter, maar
niet : die man heeftgeene inborst. Niemand
toch is zonder ceni ge zedelijke eigenscbappen ,
maar hi' kan, bij gebrek aan verstand, zielskracht , of oefening , zeer wet de vastheid
missen, welke maakt, dat zij zich in alle, ook
in moeijelijke omstandigheden, vertoonen,
en een onveranderlijk kenmerk uitmaken.

AARD.

Iii'i dit alles schijnt het , dat het woord ha.
raliter, in de uitdrukkingen : geen karakter
hebben, een man van karakter zijn, min of
meer in eerien anderen zingebruikt wordt.,
dan wanneer men van een goed, of slecht harakter spreekt. In bet eerste geval is het, als
dan,
vrij na verwant aan vastheid, of kracht
van ziel. HART wordt eeniglijk gezegd van al.
wat hetgevoel betreft. Een mensch zonder
hart, wanneer hart niet voor tnoed genomen
wordt, is iemand, die niets voor anderen gevoelt. Een voortreffeltjk hart maakt nog geen
uitmuntend karakter ; en vele daden , die
van eengoed hart getuigen, zouden vlekken
zijn, in het karakter van hem, dieze begaat.

De DENKWIJS is de vrucht van het verstand
schoon hart ,.inborst, karakter, bij het vormen derzelve medewerken. Hiergeldt het
spreekwoord : veel hoofden, veel zinnen ; en
verscheidene, even voortreffelij,
ke omtrent
de beginselen van hraafheid en deugd met
elkander eenstemmige lieden kunnen , in
denkwUze over eenig bepaald punt zeer verschillen. Uit denzelfden hoofde is het, dat,
terwiji men onder inborst, karakter, enz. lets
blijvends en eenparigs verstaat, zulks het geval niet is met de denkwUze, die in denzelfden
man, ten aanzien van onderscheidene zaken,
zeer verschillend zijn kan. Hoe meer intusschen vastheid van karakter met helderheid
van verstand, bij de vorming onzer denkwijze, heeft zamengewerkt, des te eenpariger
zal zij wezen •, en deze eenparigheid in denken en handelen is het een men consequent
zijn, of zich gelijk blijven noemt • eene verkregene eigenschap , die wel Bens met karakter verwisseld wordt.
AARDBODEilt , AAR DBOL , AARDE, AARDKLOOT,
AARDRIJK, WERELD.

Alle benamingen, waarmede men de planeet aanduidt , welke wij bewonen. Zij
wordt AARDE genoemd , met opzigt tot bet
zonnestelstel, waartoe zij behoort : de
loopkring der aarde, niet des aardbodems,
of des aardrijks, zelfs niet des aardbols, of
des aardkloots, omdat zij wel als aarde, als
hemelligchaam,dat bij ons lien naam draagt,
niet als bol, of kloot, dat is, door hare gedaante, van de overige planeten onderscheiis. A ARDBOL, of AARDKLOOT, wordt de aarde
genoemd, wegens haren ronden vorm, en
tot de schepselen, die haar
met betrekking
bewonen. Beide de woorden zijn dus inzonderheid gebruikelijk, wanneer die gedaante
in aanmerking komt. Reize rondom den,
aardbol. Beschrijving des aardkloots. Be eer-

ste uitdrukking is tegenwoordig meer in
zwang, dan de laatste. A ARDBODEM en AARDRIJK wordengebezigd, wanneer men de opervlakte des aardbols bedoelt, en wel het
A
eerste met betrekking tot hare schijobaar
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la ere plaatsing, alzoo zij ons voorkomt onder het overige des uitspansels gelegen te zijn.
Water bedekte dengeheelen aardbodem. 1 ardrijk zegt men,
om de uitgestrektheid der
aarde te kennen tegeven • want rijk wordt

nimmer van een en g beperkt gebied gebruikt.
Het aardnjk zal ztjyten roem vermelden.

wordt tegenwoordig zelden meer gebruikt, om onzeplaneet aan te duiden. Het
woord beteekent eigenlijk al het geschapene,
en heeft zijnen beperkteren zin verkregen,
toen men, onze aarde als het middelputit en
hoofdvoorwerp der schepping beschouwende,
zich om trent het overige derzelve' nog begrippen vormde, welke de vordering der
wetenschappen .ons thans heeft leeren verwerpen.

WERELD

AA RDBOL, zie Aardbodern.
AARDE, zie Aardbodem.

AUT.

zed maar men zegt eene vernuftige
vinding, niet eene geestige uitvinding.
Zinrijk slaat minder op de kracht der verstandsvermogens, die tot het een men met
dien naam bestempelt aangewend zijn, dan
op den zin, dien men er in gelegd heeft.
De verzen van den hekeldichter
meer zinri dan geestig.

PERSIUS

zijn

AARDKLOOT, zie Aardbodem.
AARDRIJK, zie Aardbodem.
AARDSCH, WERELDSCH.
AARDSCH wordt teen hemelsch overgesteld,
WERELDSCH tegen geestelijk. Aardsche genoegens zijn die, welke men in den staat der
hemellingen niet meer smaker, noch be geeren zal. Wereldschegedachten zijn gedachten, die metgeestelijke, dat is, op het welzijn
van onzen onsterfelijken eest gerigte,
overdenkingen strijden.

AARDIG, GEESTIG, KODDIG, KLUCHTIG, VERMAKELIJK, VERNUFTIG, ZINRIJK.

Het een den geest aangenaam, of treffend
aandoet. AARDIG is van acrd afkomstig, en
heeft, als zinverwant met de hier voorkomende woorden, door het gebruik de
beteekenis van aangenaam, of bevallig verkregen. Het duidt eene hooge mate van bevalligheid, of aangenaamheid aan, maar zoodanig eerie, die, als ware het, den beschouwer treft en verwondert. Een aardig meisje,
— eene aardige teekening. Somwijlen wijkt
de beteekenis des woords hiervan eenigzins
af, en nadert tot die van zonderling: zulk een
gedrag vind ik aardig — het is aardig dat
gij mij veroordeelt, zonder nuj gehoord te

hebben.VERNAKEwx is hetgeen vermaak versehaft,
dock meestal het vermaak, dat men
door de uiterlijke zinnen, inzonderheid het
gezigt, geniet. Een vermakelijk tooneel, —
een vermakelijk oord. Van hoogere zielsgenoegens wordt het zelden gebezigd. KLUCHTIG
en KOBDIG is het een vermaak geeft, door den
lath te wekken. Betgehruik heeft nog eenigzins het oirderscheid bewaard, hetwelk de
oorsprong tusschen de beide woorden scheen
te moeten brengen, en volgens hetwelk
koddig van la ere boert gezegd werd
kluchtig,van alles,wat tot la then prikkelde.
Nog hedendaags is kluchtig, in de edeler
schrijltrant, meer gewoon, dan koddig, dat
allengs buiten gebruik raakt. GEESTIG, VER-.
NUFTIG en ZINRIJK wordtgenoemd het een
door schrandere vinding uitmunt, waarin
scherpzinnigheid zich met aangenaamheid
paart. Het geestige is nog meer, als men
zich zoo ma g uitdrukken, de bloem van het
verstand, dan het vernuftige, hetwelk nadert
tot hetgeen men schrander noemt. Een geeseen
ten vernuftige inval wordt beide geti

AARZELEN, WEIFELEN, IN TWIJFEL STAAN, ZICH
BEDENKEN.

Geer' vast besluitgenomen hebben. Men
bezigt AARZELEN, wanneer men niet besluiten, of handelen durft, WEIFELEN, wanneer
men niet kan, of wil kiezen, IN TWIJFEL
STAAN, wanneer men eene zekerheid heeft,
en ZICH BEDENKEN,wanneer men vreest te ras te
wezen, of zich in gevaar acht van te dwalen.
AAS,
VOEDSEL.
VOEDSEL en AAS verschillen alsgeslacht en
soort. Voedsel is al, wat voedt, wat tot onderhoud van het dierlijke ligchaam genuted
ti wordt.
Aas wordt alleen gebruikt van
de spijs der dieren, inzonderheid der vogelen, diegezegd worden hun aas te zoeken.
De ooijevaar strilkt, met het aas in den bek,
op het nest neder, ont zijne 'on en te voeden.

Geliefkoosde spijzen der dieren, waarmede
zij gelokt en gevangen worden, noemt men
lokaas, ook enkel aas • beide medegebruikelijk in den overdragtelijken zin het aas
verbergt den angel. Haar nu vele dieren op
krengen azen
bezigt men het woord aas
,
van doode ligchamen, die den dieren ter
roof gelaten worden : een stinkend aas. Oak
P
overdragtelijk galgenaas, kataas.
ACH, zie Ai.
ACHT NEMEN (ZICH IN),

ZICH WACHTEN

Zrell

HOEDEN.

Door oplettendheid jets kwaads trachten
te vermijden. ZICH WACHTEN, hetwelk naar
den letter beteekent, zich zelven tot eerie
wacht strekken, heeft blootelijk betrekking
tot de afwending van een gevaar, dat ons
van buiten dreigt, en waarvan oorzaak en
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aanleiding ook geheel buiten ons liggen.
zulks op de algemeenste wijs to kennen ,het
ZICH IN ACHT NEMEN 1S, zoodanig op zich zelzegt, in den zin, die het met de overige aanven letten, dat men eerie gelegenheid geve
gehaalde woorden verwant maakt, eeniglijk
tot het kwaad, hetwelk ons toegevoegd zou
iets voor waar houden. Dit oordeel kan echter verschillerid zijn, zoo ten aanzien der
kunnen worden, of tot hetgevaar, waario
waarheid , of valschheidvan hetgeen wij
wij zouden kunnen geraken. Schoon men zoo
denken, als met betrekking tot den graad
wel zegt : zich voor iemand in acht nemen,
als: zich voor iemand wachten, zoo vervan zekerheid , ofonzekerheid, die door
eischt no tans zich wachten meer een bepaald
anderen, of door ons zelven,aan dit den ken
gehecht worth. Pus is WANEN iets voor waar
zich in acht nemen ook
, terwij
voorwerpi
houden, waarvan de valschheid bij dengenen,
onbepaald gebruikt kan worden. Men kan
teen
g
iemand zeggen : seem u in acht !
die het woordgebruikt, bekend is. Nen
waarde weleer, dat Gods woord de leer van
zonder uitdrukkelijk er bij te voegen, waar
voor. ;Yacht u ! kan men niet wel zeggen,
het randwentelen onzer aarde tegensprak.
MEENEN, daarentegen, geeft slechts onzekerof men moet tevens aanduiden, hoe, of waar
heid te kennen bij dengenen, die de meening
voor degewaarschuwde zich wachten moet.
voedt. In zaken, waarbij onze hoogste belanDe reden van het verschil is duidelijk , men
gen betrokken zijn, is het niet genoeg te meekan namelijk iemand, dien men onderstelt
niet te weten, dat hi' door gevaren omringd
nen, men moet, voor zoo verre zulks mogelijk
is, weten. Nen waant iets te zien,
is, in het algemeen aansporen, om op zich
dat er niet
is • men meent iets te zien, waaraan men
zelven en zijnen toestand te letten •, maar
twijfelt. GELOOVEN is, op de waarheid van
en om zich te
men kan niet wel iemand nop,
jets vertrouwen, als of men daarvoor de
beschermen, of men moet hem toonen, waar
bewijzen had. Het woord van eon' voor eerteen.
In den boven bedoelden zin komt men
g
lijk gehouden man moet geloofd worden.
HOEDEN met zich wachten overeen, en wordt,
ACHTEN duidt eene mate vangeloof aan,
even als dit, zelven zonder bepaald voorwerp
gebruikt. , Waar is het, dat de waarschugegrond op zekere schatting, of waardering :
achtgij mtj in staat, u te bedriegen? dat is,
wing • hoed u I meer dan: wacht u1 gebeschatgij mijrie braafheid, mijne waarheidszigd wordt, zonder dat het gevaar met
liefde zoogering, dat gij gelooft, dat ik u
woorden wordt uitgedrukt • maar als dan
zou kunnen bedrie gen ?
met het zoo nabij en zoo zigtbaar wezen,
dat het met den eersten blik in het oog valt.
Voor het overige komt bij zich hoeden, be- ACHTEN, SCHATTEN, WAARDEREN.
Over de waarde eener zaak oordeelen. Bij
halve de waakzaamheid, welke zich wachten
ACHTEN meet men die waarde niet of naar den
uitdrukt, ook het denkbeeld van beschutting.
Men zou dus kunnen ze e en : die zich u;acht,
prijs, waarop men jets, in zijne gedachten,
stelt, maar naar de acht, de oplettendheid,
doet wel, die zich hoedt, nog beter.
welke men oordeelt, dat hetverdient. Men is
tochgewoon, aan zaken van grootere waarde
ACHTBAAR, zie Aanzienlijk.
nicer oplettendheid te schenken, dan aan
beuzelingen. SCIIATTEN en WAARDEREN zijn
ACHTBAARHEID, zie Aanzienlijk.
moeijelijk te onderscheiden, omdat beide heeten bepalen,wat aan een voorwerp gelijk komt,
ACHTELOOS, ONACHTZAAH, ONOPLETTEND, SLOF.
wat dezelfde mate van acht of achting
ONACHTZAAM. en ACHTELOOS Ziit1 dezulken,
als dit
voorwerp verdient. Men zegt even zeer, en
diegeene acht geven, eerie zorg of oplettendheid besteden. Onachtzaant is hi'j,die
bijna in denzelfden zin, dat iets ontschatbaar
en dat het onwaardeerbaar is. Traarderen,
dit niet doet, achteloos, die niet gewoon is
schijnt intusschen meer op de waarde van
het te doers. Onachtzaam zijn is dus eerie
bet woorwerp te zien, schatten meer op den
font, achteloos zijn een gebrek. Door dikwtfis onachtzaam te zijn, wordt men achteprijs, den koopschat, die voor hetzelve kan
gegeven worden. Ten gevolge hiervan is
loos. ONOPLETTEND is hij, die niet met zijne
onschatbaardatgeen, waarvoor gcen prijs beom bij hetgeen, waarop hi' die
paald kan worderi,dat geen schat betalen kan,
vestigen inoest, verwijlt, (zie aandachtig
onwaardeerbaar, waarvan de waarde alle
zijn, opletten, acht geven). SLOF, dat waarbe paling te boven gaat, welks waarde met
schijnlijk aan het engelscheflow verwant is,
he achteloos, slordig in hetgeen men
geene andere waarde gelijk staat. Men zou
doet, verzuimend, uit traagheid. Van daar,
dus, b. v., van een reingemoed kunnen zeggen, beide, dat het een onschatbaar en een
dat men oude muilen, waarin men de voeten
ontvaardeerbaar goed is. Van eenen diamant
tragelijk voortsleept, sloffen noemt.
zou men met meer juistheid zeggen, dat hij
onschatbaar, dan dat hi' onwaardeerbaar is,
HTEN, DENKEN, GELOOVEN, MEEIVEN, WANEN.
AC
rdeelen, dat iets waar is. DENKEN geeft
omdat de waarde der edelgesteenten grootenOo
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deels bestaat in den prijs, dien men overeengekomen is, daarvoor te geven. Van hier,
dat s hatters ook gebruikt wordt in eenen
zin, waarbij minder op de raming der
vermoedelijke waarde, dan wel op een'vasten
prijs gezien worth, dien men voor lets bepaalt. Mijn huffs is in de verponding de
,
helft hooger gesehat
dan het te voren
aangeslagen was. Waarderen heeft ook
de bijbeteekenis van in waarde houden.
ACHTERDOCHT,

ARGWAAN, MISTROUWEN, VER-

DENKING, VERMOEDEN.

Hetgissen van lets kwaads. VERMOEDEN
wordt van zaken , VERDENKING alleen van
personen gezegd. Men kan zeggen : ik vermoed bedrog, niet : ik verdenk bedrog ; en
omgekeerd • ik verdenk mijnen knecht, niet :
ik vermoed hem. Vermoeden wordt ook
gebruikt van kleinigheden, en somtijds wel
vandingen, waarin niets kwaads gelegen is •;
hetwelk niet het geval is bij verdenking.
!Vie zou zulk eene blijde uitkomst vermoed
hebben ? Omstandigheden geven ons A CATERDOCHT, ons eigen karakter doet ons overhellen tot ARGWAA.N, en ondervinding, of doorzigt, boezemi ons MISTROUWEN in. Achterdocht, hetwelk een later en nader denken te
kennel'geeft, onderstelt, dat men te voren
niets kwaadsgedacht heeft. A rgwaan, waarinde beteekenis van erg en waan vereenigd
is, duidt eerie ongegronde opvatting van
lets kwaads am); gelijk mistrouwen een
gebrek aan vertrouweri, eene slechte meening van de trouw desgenen,
omtrent wien
men mistrouwen koestert, te kennen geeft.
Argwaan en achterdocht hebben dus eigenlijk betrekking tot verledene daden , mistrouwen tot toekornstige. Daar dit laatste niet
noodwendig de onderstellingeerier
eeri booze
handeling insluit, maar alleen zegt , dat
men zich niet zekergenoeg acht , om te
kunnen vertrouwen, zoo wordt mistrouwen
ookgebruikt van krachten of bekwaamheden
der ziel, of des ligchaams. Eene der vereischten tot eenegelukkige genezing, en die
daarop dikwijls zeer veel invloed heeft , is ,
dat de ziekegeen mistrouwen hebbe omtrent
de kunde van zijnen arts. Van bier, dat men
ook mistrouwen hebben kan in zich zelven
wanneer wij, namelijk-, niet zeker genoeg
n dat onze krachten toereikend zullen
zij,
wezen tot het doel ,
dat wijns
o voorstellen.
Mistrouwen kan derhalve menigmaal het
uitwerksel zijn van een goed verstand , terwijI argwaan bijna altoos het blijk is van een
slecht, of van eeri zwak karakter. Achterdocht
kan aanleiding evert tot beide.
VREES.
ACHTING, EERBIED, ONTZAG,
Gevoel en erkentenis van voortreffelijkheid. ONTZAG is de erkentenis eerier voor-
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treffelijkheid, of meerderheid, bij een wezen,
dat in staat is, ons dezelve,op eene onaangename wijze , te doers gevoelen. VREES is zoodanige erkentenis ten aanzien van een wezen,
dat men onderstelt daartoegeneigd te zijn.
Goede kinderen, of scholieren, hebben ontzag voor vader, of meester, dat is, zij gevoelen, dat vader en meester eene meerderheid van mat bezitten, welke zij den on
hoorzamen, op eene voor hem onaangename wijze, zouden kunnen does gevoelen.
Zij vreezen vader en meester niet, omdat
zij weten, dat wezen niet geneigd zijn, die
magt, te hunnen aanzien, op zulk eene wijze,
te bezigen. Ondeugende kinders vreezen,
omdat zij, de billijkheid en noodwendigheid
hunner bestraffing, al ware het dan ook
slechts duister, beseffende, de geneigdheid
daartoe bij hunne meerderen onderstellen
moeten. Even als ontzag en vrees zich op
erkende mat gronden, berust ACHTING op
gevoel van waarde. Men acht zelf dengenen,
die ons niets kwaads kan toevoegen. Een
dwingeland wordt gevreesd, door die hem
naderen, ontzien door bijna alien, geacht
door niemand. De Atheners, schoon SOCRATES niet ontziende, moesten hem achten. Van
daar, dat men zich zelven noch vreest, noch
ontziet, (althans niet in dien zin), maar, zoo
men het verdient, wel achten kan. EMOTED is
de uitwerking der gevoelens van ontzag en
achting, wanneer zij in eene houge mate
aanwezi g zijn. Men kan, wel is waar, iemand
eerbiedigen, dien men noch acht, noch ontziet • eenen vader b. v., die zich aan ondeugd overgeeft, — eenen slechten geestelijken ; maar dan is de eerbied het uitwerksel der achting, die men voor post of waardigheid gevoelt, ondanks den bekleeder.
ADELAAR, AREND.
Zekeregroote roofvogel, reeds oudtijds
de koning der vogelen genaamd. In het gebrui k verschillen deze woorden alleen daarin,
dat ADELAAR meer dichterlijk is, en in ondicht
zelden, of het moest in den zeer verhevenen
redenaarstijI wezen , gebezigd wordt. AI
legerteeken zegt men : den romeinschen
adelaar • doch daarentegen : den pruissischen, den oostenrijkschen arend ; misschien
wet omdat, in de laatstegevallen, dit beeld,
in den dagelijkschen wandel, op via en en
wapenschilden voorkomende, de meer gewone benaming heeft doer verkiezen. Volgens de afleiding is adelaar een edele sari,
of arend. Aar, namelij,
k waarvan ons arend
slechts in uitgang verschilt, beteekent, in de
verwante talen, een'grooten roofvogel. Adelaar is dus een edele roofvo gel, of zoodanige,
die voor het hoofd der overigen geh ouden
wordt, of wel, die niet,gelijk vele and
soorten, degieren b. v., op krengen aast.
5
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ADEMEN, ADEN HALEN, HIJGEN, SNDIVEN.
ADENEN, 00k ADEN HALEN, beteekent, behalve het uitlaten, ook het intrekken der
lucht in de longen : ik kan naauwelijks ademen, adem halen. HIJGEN onderscheidt zich
van ademen, daardoor, dat het niet het intrekken der lucht, maar alleen het uitdrijven van dezelve, en wel met moeite en hevigheid, aanduidt : hij liep, dat hi' hi' de.
Ook zegt men : naar den adem hijgen; en
figuurlijk, voor sterk haken : hi' en van verlangen. Wanneer het moeijelijk ademen door
den neus geschiedt, dan noemt men het SNUIYEN : hetpaard kwam snuivend aanrennen.
BEELD, BEELDTENIS.
AFBEELDING, AFBEELDSEL,
De zinnelijke voorstelling eener zaak.
BEELD is het algemeenste , en wordt ook
ezegd van de beelden, welke de natuur, en
g
zelfs van die, welke de verbeeldingskracht
vormt. A FBEELDING en AFBEELDSEL is , gelijk de
afleiding toont, het beeld , dat naar iets
gemaakt worth, waarvan het oorspronkelijke
bestaan moet. Er zijn zelfs wzjsgeeren, die
eloofd hebben, dat de ziel de beelden der
g
din en ontving, door de afbeeldingen der
voorwerpen op het netvlies des oogs te
beschouwen. Men kan zeggen, dat er afbeeldin en bestaan van voorwerpen, die nimmer
aanwezen gehad hebben, b. v., van eenen
grijpvogel, eenen centaur •; maar, in dat
geval, heeft de verbeeldingskracht des dichters eerst het beeld ontworpen, waarnaar de
schilder , of beeldhouwer , het afbeeldsel
gemaakt heeft. Voorts is afbeelding eigenlijk
de daad van het afbeelden ; afbeeldsel het
gewrocht, door die daad te wee gebragt.
Het gemeene gebruik verwart wel de eerste
met het tweede, en zegt, zonder onderscheid : hij maakte een afbeeldsel en : hij
maakte eene afbeelding ; nimmer echter
wordt afbeeldsel in den eigenlijken zin van
afbeelding genomen. Men zegt niet : gedurende het afbeeldsel, — met het afbeeldsel
van een historisch bedriff, verloopt veel tijd.
Men moet zeggen •: met de afbeelding, enz.
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druktdeze beteekenis op de algemeenste
wijze uit. Een huis, een vaartuig slop en.
AFBREKEN voegt bier nog bij, dat het uit
elkander te semen voorwerp eenige uitgete moet hebben.
breidheid, en vooral hoog,
Men zegt reeds niet juist, een schip, en
althans niet eene has, of kist afbreken • wel
sloopen. Ook schijnt sloopen, meer dan afbreken (waarin het denkbeeld van breken, met
geweld en beschadiging losmaken, lit aan
teduiden, dat men de bouwstoffen tot eenig
andergebruik bestemt. Een slooper is diegene, die, met dit oogmerk, gebouwen uit
elkander neemt. Dit woord heeft dus meer
betrekking tot het doel, dat nimmer onzeker is, terwijl afbraak, waarmede men
hetgesloopte te kennen geeft, ziet op de
uitkomstdie
, althans ten deele , van
,
het oogmerk kan afwijken. ONHALEN zegt
slechts het nederrukken van jets, dat staat,
waardoor, bij gebouwen, op eene ruwe, maar
snelle wijze, de zamenhang, verbroken wordt.
Bij eenen brand, wanneer het vuur niet gebluscht kan worden, stuit men deszelfs voortg
an door het omhalen der belende huizen.
SLECHTEN is zoodanig sloopen , of omhalen,
dat alles met dengrond gelijk gemaakt wordt.
Het is het fransche raser, terwijI sloopen
dbnolir is. Hiervandaan zegt men ook : eene
lean slechten voor : de aarde in dezelve
overalgelijk makes. Deze beteekenisvan gelijk, effen maken, heeft het woord, in den
figuurlijken zin, voor vereffenen van geschillen does bezigen • een geschil slechten.

AFBREUK, HINDER , NADEEL, SCHADE, VERLIES.
Eene uitkomst , welke ons als een kwaad
voorkomt. NADEEL is alle zoodanig vermeend
kwaad ; AFBREIIK zulk een kwaad , ons door
een' ander toegevoegd, meestal met krenking van ons regt • SCHADE eene vermindering
van welstand • VERLIES eerie vermindering
van bezit • HINDER eene dwarsbooming onzer
oogmerken, of verrigtingen. Zoo kan men
zeggen : schade is niet altoos nadeel, dat is,
eene vermindering van welstand is eene veranderingt
door
, die niet atoos
metons
reg
voor een kwaadgehouden kan worden. Dit
AFBEELDSEL, zie Afbeelding.
blijkt uit het spreekwoord : met schade word!
men wzjs, niet met nadeel. Overstrooming is
AFBETALEN, AFDOEN, UITBETALEN, VOLDOEN.
eene schade , en meestal een nadeel, maar
AFBETALEN, gelijk 00k AFDOEN, ziet op de
kangeene afbreuk genoemd worden, omdat
geheele uitdelging der schuld, VOLDOEN op
zij ons in het hijzonder door niemand aanhet volkomen genoegen geven aan den
gedaan wordt, en althans eene krenking van
schuldeischer. in afbetalen vindt men de
ten is. Daarentegen, wanneer een
onze re g ten
beteekenis, dat de voldoening door middel
winkelier zich in eene buurt nederzet, waar
van geld, van munt, geschiedt • want bierreeds anderen van dezelfde nering gevestigd
me de alleen betaalt men. UITBETALEN is betazijn, zoo doet zulks dezen schade, nadeel en
len nit eenig fonds, tot zoodanige soort van
ook afbreuk • het laatste, omdat de aankomst
uitgaven bestemd.
van den nieuweling , door een deel der kalanten we g te lokken, hun schade te wee
N, ONHALEN, SLECHTEN, SLOOPEN.
AFBREKE
brengt, eene schade, welke zij met regt voor
t zamenstel van iets verbreken. SLOOPEN
He
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een nadeel mogen houden • en misschien ook,
om at die schade eerie krenking is der regteals
bezitnemers
van den
ten,
welke zij,
eers
stand, zich toekenden. Alle Brie de behandelde
woorden kunnen ook eene winstderving
heeten. Verlies, dat teen winst overstaat,
is eene vermindering van het goed, hetwelk
men bezit, even als winst daarvan eene vertneerdering is. Hinder is, uit den aard der
beteekenis, eene geringere benadeeling, dan
die door eenig der andere woorden wordt
uitgedrukt. De dwarsbooming toch onzer
oogmerken, de verhindering onzer verrigtin en door personen , of gebeurtenissen ,
doet ons, op zich zelve, hoogstens tijd en gelegenheid verliezen ; wij kunnen die verrigtin en hervatten, die oogmerken langs eenen
anderen weg bereiken, en in alien gevalle is
het opgeven derzelve een verlies , geene
stellige schade.
AFDANKEN, AFSCHAFFEN, AFSCHEID GEVEN, BEDANKEN, ONTSLAAN.

Betrekkingen , werking, of dienst doen
ophouden. BEDANKEN en AFDANKEN, dat beide
sjechts op personen ziet, heeft het oog op
(fen dank, welke gewoonlijk zoodanig eene
ophouding van betrekkingen verzelt. In dezen
zin worth, ten aanzien van het eerste, de tot
spreekwoord gewordene groet, bij den afloop
eerier begrafenisplegtigheid , genomen : de
vrienden bedanken de buren. A fdanken is
zoodanig bedanken, hetwelk geschiedt, wanneer men den afgedankten in het geheel niet
meer denkt in het werk te stellen, en wordt
meestal van onderhoorigen gebezigd. Omtrent
dezen zegt men ook : AFSCHEID GEVEN. Intusschen is afscheid geven en afdanken daarin
onderscheiden, dat men het afscheid geeft
aan dengenen,
wiens persoon men niet meer
in dienst begeert te houden •; terwijI men
afdankt den zoodanigen, wiens dienst, gelijk
ook die van anderen zijner klasse, niet meer
begeerd wordt. Eenen knecht zzjn afscheid
geven zegt niet, dat men geenen anderen in
zijne plaats wil aannemen ; eenen knecht
afdanken heet, dat men geenen knecht meer,
of eenen knecht minder,
houden wil. De
reden van het verschil li s t waarschijnlijk in
(le beteekenis van het woord danken, omdat,
in bet laatstegeval, de knecht, niet we ens
vvangedrag ontslagen wordende, in het al emeen ondersteld ma g worden, den dank zijns
heeren te verdienen, hetwelk met dengenen,
die door eenen anderen vervangen wordt,
Diet altoos het geval is. Wanneer menschen
ingrooten getalle worden afgedankt, heeft
meestal het eersteplaats •; daarom zegt men
ook : een regement, een le er afdanken. ONTSLAAN heeft betrekking tot de pligten van
dengenen, die in dienst was. Men ontslaat
hem uit de dienst, dat is, men ontheft hem
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van de pligten, Welke, zoo lang hij zich in
de dienst beyond, op hem rustten. AFSCHAFFEN wordt niet van personen , maar van
gebruiken en gewoonten gezegd.
AFDEELEN, VERDEELEN.
Deze twee zamengestelde woorden hebben
de beteekenis van hetgrondwerkwoord deelen gemeen. AFDEELEN heet, in afgezonderde
deelen brengen, en de deelen wel onderscheiden. Een bataljon is in compagnien afgedeeld. De afdeelingen eener redevoering.
VERDEELEN is deelen in eene versterkte beteekenis, zoodat alle zamenhang van het vorige
geheel verdwijnt. Van,hier, dat overal, waar
met nadruk degrootte der afwijking moet
uitgedrukt worden, dit zamengestelde werkwoord, en niet het enkelvoudige deelen ,
gebruikt wordt : verdeel en heersch! Een
Rijk, dat verdeeld is, kan niet bestaan. Om
dezelfde reden, misschien , gebruikt men
het, om de afgifte der deelen aan de deelhebbers uit te drukken : zij verdeelden het
geld onzer elkanderen.
AFDEELING, zie Afdeelen.
AFDOEN, AFMAKEN, EINDIGEN, VOLBRENGEN.
Aan iets, dat begonnen is,
het laatste
tot stand brengen. EINDIGEN ziet op het laatstegedeelte, dat aan het geheel bewerkstelligd wordt : VOLBRENGEN op de volkomenheid,
waartoe ditgeheel, door bijvoeging van het
laatstegedeelte , gebragt wordt. Die den
geheelen dag door, ten einde toe, iets nuttig
gedaan heeft, heeft zijnen dag nuttig volbrad •; maar men kan zijnen dag, zelfs
wanneer men dien in ledigheid, of verstrooijing, heeft doorgebragt, nuttig eindigen, mits slechts het laatste bedrijf eene
nuttige strekking hebbe. AFDOEN en AFMAKEN
even te kennen, dat er aan de zaak, of aan
g
den arbeid, niets meer te doen is. Afdoen
slaat op de daad, waken op het voorwerp
derzelve. De scholier, wiens arbeid ten
einde spoedt , kan zeggen : wanneer ik nog
een opstel afgemaakt heb ; dan is mijne taak
afg edaan.
BIJLEGGEN , VERGELIJKEN.
AFDOEN
,
Men DOET AF heigeen niet vereffend, men
LEGT ELI waaromtrent geschil is, men
VERGELIJKT partijen, die oneens zijn. Daarom
zegt men ardoen niet alleen van eenen twist,
van eengeding, maar ook van eene schuld,
eene rekening. Bile en en vergelijken
verschillen onderling daarin, dat het eerste
slechts van zaken, het andere alleen van
personen gezegd wordt. Zich onderling omtrent hunne belangen vergeleken hebbende,
was de stria spoedig bljgelegd.
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AFDRINEN, AFZETTEN, OPENEN.
Ligchamelijke lazing bevorderen. OPENEN
wordtgebruikt van het een de zoogenaamde
eerste wegen (soms ook de zweetgaten, of
andere Wizen) vrijmaakt van stoffen, die
dezelve verstoppen, voornamelijk van harde
zelfstandigheden , die nit de ingewanden
Daar buiten gedreven, en door den endeldarmuitgeworpen moeten worden. AFZETTEN
is meer in gebruik omtrent het een door de
piswegen geloosd worth. A Ile uijen , en
voornantelijk zee-ajuin, worden voor afzettend gehouden. AFDRIJVEN komt sorn tijds in
deze
laatste bteekenis
voor , doch wordt
e
d
meer bijzonder gebezigd, om het misdadig
bedrijf te kennen te geven, waardoor de
vrucht eerier vrouwe, voor den tijd, met
hulp van inwendig gebezigde middelere, Haar
buitengevoerd wordt. Zij heeft hare vrucht
afgedreven.
AFDWALEN ,

AFRAKEN, AFWIJKEN , VERDOOLD

RAKEN , VERDOLEN.

Den re ten we verlaten. Het onderscheid
alle deze woorden is uit derzelver
van
t elling op te maken. Dus is AFW1JKEN
zamens
blootelijk de oorspronkelijk bedoelde, of
genomene, rigting niet meer volgen, hetzij nu deze verwijdering opzettelijk , hetzij niet, hetzij tot een goed , of tot een
kwaad einde, plaats hebbe. AFRAKEN toont
aan, dat de afwijking niet in de bedoeling
van den afwijkenden ligt, maar eene toevallige, of althans buiten hem liggende ,
oorzaak heeft. AFDWALEN zegt , dat de
afwijking hare oorzaak heeft. in eene vergissing, of in een verkeerd begrip van den
genet], die de vorige baan verlaat, en dat
die verlating iets kwaads is. Hij, die van
eenen weg, of eene rigting, afwzjkt, kan
zijne ode redenen hebben, welke hem deze
daad willens en wetens doers verrigten ; hij,
die van den weg afraakt, doet zulks buiten
zijnen wil, maar kan, van het eerste oogenbilk der afwijking aan, de bewustheid hebben, dat hij het pad verlaat •; hij, die
afdwaalt, doet zulks bewustloos. 'miners,
hoezeer hij, gedurende die afdwaling, tot
kennis geraken moge, dat hi' het pad gemist
hceft, weet hi' niet, dat de dwalende poging,
welke hij doet, om het weder te bereiken,
*hem verder daarvan afleidt. VERDOOLD RAen VERDOLEN even lien graad van
KEN
afdwaling te kennel], waarbij men het re to
spoor niet liner vinden kan ; want, ofschoon
de afdwalende, op het oogenblik zijner afdwaling, niet weet, dat hi' het pad verlaat,
zoo volgt bier geenszins uit, dat hi' buiten
staat is, om hetzelve, bij meer ere oplettendheid, weder te vinden ; den verdoolden
is zulks, uit eigene krachten, zonder teregtwijzing, of toeval, onmogelijk. Verdolen is
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de geheele daad, verdoold Taken het begin
derzelve.
AFDWALING,
zie Afdwalen.
AFDWINGEN,

AFKNEVELEN, AFPERSEN, ONTRUK-.

KEN, ONTWELDIGEN, ONTWRINGEN.

Weder woorden, wier zamenstelling het
onderscheid aanduidt. Degemeene beteekenis is, lets wegnemen, ondanks den bezitter. AFPERSEN onderstelt eenige bewilliging, schoon met weèrzin gegeven. Bij
AFDW1NGEN houdt alle bewilliging op, hoezeer, van eenenanderen kant, dit woord
Diet zulk eenen voortgezetten aandrang to
kennen geeft, als afpersen. Hij, die zich,
bij gebrek aan volharding,iets laat afpersen,
kan niet, in den eigenlijken zin, beweren,
dat het hem afgedtvongen is. Ondertusschen
kan men wel zeggen, dat ons onze toestemmin onze
onze goedkeuring afgedwongen is;
maar alsdan moet, om dezelve te verkrijgen,
zoodanige dwang gebruikt zijn, dat, bij
gewone menschelijke standvastigheid, verdere weigering onmogelijk werd. AFKNEVELEN
is een bij herhaling afpersen, of aldwinien,
en wordt meestal vangeld, of goed, gebezigd. De drie overige woorden duiden openbaargeweld aan, terwiji bij de overige de
dwang in aansporing, of bedreiging, kan
bestaan hebben. ONTRUKKEN is iets door een'
ruk ontriemen, dat is, door de plotselinge
aanwending eener, in eerie re to lijn werkende, kracht. ONTWRINGEN is afoemen door
wringing, door verdraaijing der hand, die het
vasthoudt, of besluit • het onderstelt dus meer
tijd en meer wee'rstand, dan ontrukken, hetWelk ook, bij verrassing, geschieden kan.WELDIGEN heeftgeene betrekking tot de wijze,
waarop, maar wet tot de overmagt, waarmede iets aan den bezitter ontnomen wordt.
Alle de woorden worden ook in den figuurlijken, of in den overdragtelijken zin gebruikt, en behouden daarin hurt onderscheid.
AFGELEEFD, BEDAAGD, BEJAARD, OUD, STOKOUD.
Dat eenengeruimen tijd bestaan heeft.
BEJAARD is hiervan de minste trap
,
en bevat
alleen het denkbeeld van het een niet meer
jong is. Verre dus van, in den oorspronkelijken zin, eenige verinindering van ligchaams-,
ofgeestvermogen aan te duiden, geeft het
integendeel dien trap van rijpheid te kennen, welken de 'area daaraan bijzetten kunnen. Zoo stelt men bejaarden teen kinderen
over. Bejaard wordt van geene levenlooze
din en gezegd, als welke eene jaren hebben
kunnen, of, ten minste, Wier vergankelijkheld meestal van zulk eenen aard is,
dat het
verloop van eenige jaren niet noodwendig
eene merkbare verandering in derzelver toestand en voorkomen moet maken. Menge-
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bruikt dit woord ook niet vanplantgewassen,
en zelfs vangeene dieren,
maar behoudt het
eeniglijk, om den gevorderden leeftijd van
menschen uit te drukken. OUD wordt niet
blootelijk van menschen, maar ook van die-.
ren, en van zaken gebezigd. Van bier, dat
het zoo wel teen nieuw, als tegen jong
wordt overgesteld, waarvan het eerste beteekent, dat levenlooze, en het andere, dat
levende din en nog slechts een kort gedeelte
van den tijd, dien men gewoonlijk aan derzelver bestaan toekent, aanwezig geweest
zijn. STOKOUD is zoo oud, dat men, ter ondersteuning zijner leden, een stok behoeft •;
dit kan dus eeniglijk op menschen toegepast
worden. AFGELEEFD, hetwelk men insgelijks
nietgewoon is van dieren of zaken te zeggen,
duidt aan, dat de lane duur, of bet onvoorzigtig gebruik van het le en de geest- en
ligchaamsvermogens heeft doen verslijten, en
dus het ligchaamswerktuig nabij aan deszelfs
ontbinding gebragt heeft.
AFGEMAT, zie Afmatten.
AFGEVAARDIGDE,

AFGEZANT,GEZANT, ZAAKGE-

LASTIGDE.

Een, meestal ter bevordering van staatsbelangen, naar eerie vreemde Mogendheid gezondenpersoon. GEZANT is het algemeenste.
Het komt, schoon woordelijk hetzelfde uitdrukkende, als het fransche envoyê, in zin
en meening beter overeen met ministre. Het
voorzetsel af versterkt in AFGEZANT eenigermate de beteekenis en de waardigheid •; zoodat dit woord, misschien, als vertolking,
cr ebruikt zou kunnen worden voor het onb
duitsche ambassacleur. AFGEVAARDIGDE wordt
voor een' afgezant van minderen rang gebezigd, en kan overeenkomen met envoy&
ZAAKGELASTIGDE, eindelijk, is de gene, die,
in afwezigheid, of bij gebrek van een' eigenliken gezant, de zaken zijner re errs
bij eene andere waarneemt •; het fransche
charge d'afraires. Afgevaardigde en zaakgelastigde kunnen ook gebezigd worden voor
personen, die met de diplomatie in geene
betrekking staan •; in dit geval is afgevaardi de het fransche depute, zaaligelastigde,
hun homnte d'affaires, of Conde de pouvoirs.
AFGEZANT, zie Afgevaardigde.
AFGOD, AFGODSBEELD, VALSCHE GODHEID.
Een voorwerp van goddelijke vereering,
dat niet de ware God is. AFGOD zegt, dat d
it
voorwerp niet God is • VALSCHE GODHEID,
dat
het te onregt voor God gehouden wordt.
Wanneer men dit denkbeeld van onregtmati g bewezene goddelijke eer niet opzettelijk
wil uitdrukken, gebruikt men geen der beide
woorden. Men zegt Jupiter, Apollo, Mars
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warengoden, niet afgoden, der oude He'
denen; Wodan, Thor goden der Noormannen. Voor het overige komt bij valsche godheid alleen het denkbeeld inaanmerking,
dat zij de ware godheid niet is, bij afgod
meer bijzonder, dat hi' als God vereerd
wordt. Het is hierom, dat men dit laatste
ook figuurlijk gebruikt voor alles, waaraan
eene tegroote en uitsluitende eer bewezen
wordt. Hetgoud is zijn afgod. Zij maakt
haar huis tot een' afgod. Het is den dwingelanden eigen, te verlangen, dat ztj als
afgoden vereerd worden. AFGODSBEELD is de
beeldtenis van eenen afgod. Hetgeen derhalvegeen eigenlijk beeld heeft, kan, schoon
als afgod aangebeden, niet wet een afgodsbeeld genoemd worden. De Irmenzuil was
een afgodsbeeld der oude Saksen •; maar het
vuur wasgeen afgodsbeeld der Perzen.
AFGODENDIENST, A FGODERIJ BEELDENDIENST,
HEIDENDOM.

Godsdienstige vereering_van wezens, aan
welkegeene goddelijke eer toekomt. HEIDENDOM zou eigerdijk onder deze al em bepaling niet kunnen begrepen worden, en is,
in de warebeteekenis, met de overige woorden niet synoniem. Men verstaat loch onder
hetzelve de vereeniging aller, zoo vroegere
als latere, volken, welke deGodheid niet
volgens de openbaring, maar Haar hunne
bijzondere begrippen, vereerd hebben, of
, dus
nog vereeren. Joden en Christenen zijn
in de eersteplaats, hieronder niet begrepen,
Men is ook nietgewoon, daaronder de Mahomedanen te verstaan, hetzij omdat zij wet
bij uitnemendheid een eenig opperst Wezen
vereeren, zoodat deze leer het hoofdpunt
hunnergeloofsbelijdenis uitmaakt, hetzij, en
dit is misschien de ware reden, omdat hunne
godsdienst, al is het dan valschelijk, geheel
en al onder degeopenbaarde moet gerekend
worden. No tans kan heidendom, als zinverwant met argodenj enz., geacht worden,
wanneer men onder hetzelve niet demenlijke, aan eene openbaring geloovende,
volken, maar derzelver godsdienst, in zooverre zij van de geopenbaarde alwijkt,
verstaan wil. Heidendont zou in dezebe
kenis, de oefening van eene godsdienst
zijn, die eene openbaring erkent • AFGODERIJ
de vereering van valsche
goden• ; AFGODENDIENST zulk eene vereering, in zooverre de
valschegoden, door afbeelding, tot zinnelike voorwerpen van eerdienst gemaakt
worden • en BEELDENDIENST de vereering,
welke men den beelden, als in zich zelve iets
goddelijks hebbende, bewijst. De oude Perzianen, die zon en maanvereerden, waren
voorzeker Heidenen • en men kon hunne
eerdienst, als tot valsche godheden gerigt,
afgoderij noemen. Afgodendienst zou hier
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geene voegzame benaming zijn, omdat zij
van hunne valsche godheden geene beeldtenis afgodisch vereerden •; en om dezelfde
reden was hunne vereering nog veel minder
beeldendienst. Daarentegen zou ware godsvereering in beeldendienst kunnen ontaarden, wanneer men, of het goddelijke Wezen,
of andere wezens, welke men aan hetzelve
ondergeschikt gelooven mogt, of eindelijk
vereerenswaardige stervelingen , zinnelijk
afbeeldende, bij den eerbied, lien men achten kan, onder de beschouwing dezer afbeeldin en te men doen blijken, vergat, dat
deze eer niet aan de afbeelding toekornt,
maar aan het wezen, dat daardoor onder de
bevatting onzer zinnen gebragt wordt. Dus
kande priesterkaste der Hindoes, althans in
beeldendienst
g
, van
hares oorsprongeene
beschuldigd worden •; loch het gemeen is
buiten twijfel aan beeldendienst overgegeven,
omdat het, onder de heschouwing en vereerie g der menigvuldige beeldtenissen van
zijne godsdienst, het verbeelde bijna geheel
uit het oog verloren heeft.
AFGODERJJ, zie Afgodendienst.
AFGODSBEELD, zie Afgod.
AFGRIJSSELIJK ,

AFSCHUWELIJK , AFZIGTIG

GRUWELIJK , IJSSELIJK, VERSCHRIKKELIJK
VREESSEL1JK.

Hetgeen in de ziel de levendige voorstelling van iets kwaads verwekt. Het verschil
dergemoedsbeweging, welke die voorstelling
te wee g brengt, wordt door het onderscheid
der, in het hoofd dezes opgeteekende, woorden te kennengegeven. VREESSELIJK en
VERSCHRIKKELIJK zin onderscheiden als vrees
en schrik ; IJSSELIJK en GRUWELIJK, als zyzen
en gruwen ; (zie deze woorden). AFZIGTIG,
AFSCHUWELIJK en AFGRIJSSELIJK hebben alleen
het voorzetsel afbij zich, dat eene scheiding,
eene wegneming beteekent. Afzigtig is datgeen, waarvan men gaarne afziet, wegziet ;
afschuwelijk (afschouwelijk), waarvan men
wegschouwt. Derhalve schijtit de oorsprong
tusschen deze beide woordengeen noemenswaardig onderscheid te makers;; en ook het
verschil van uit an geeft aan dezelve geene
merkbare afwijking van beteekenis. Het
ebruik, daarentege n, is zeer onderscheiden.
g
Even als schouwen meer dan zien in eenen
figuurlijketi zin gebezigd wordt, is men
overeengekomen, om afzigtig enkel van zigtbare dingen te bezigen, afschuivelz.ik ook van
onzigtbare. Dienvolgens geeft men door het
ke door het andere
eerste alleen ligchamelij,
ook ziels-, of zedelijke leelijkheid te kennen,
beide no tans alleen, wanneer dit gebrek aan
schoonheid in eene hooge mate aanwezig is.
Men zegt : eene afschuwelijke boosheid, niet
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eene afzigtige. No tans wordt van zigtbare
din en afschuwelzjk zoowel als afzigtig gebruikt, zonder dat daarom de beteekenis
ineen loot ; een afzigtig uiterlijke is niet
hetzelfde , als een afschuwelzjk uiterlijke.
Nog altijd schijnt, in dat geval, hetzelfde
onderscheid, hetwelk niet toelaat, afzigtig
van zielsgebreken te bezigen, de beide woorden aan te kleven. Afzigtig, namelijk, zegt
men van zulk eene leelijkheid, die zich, als
het ware, op de buitenste opperviakte der
voorwerpen vertoont, en dwingt, bij den
eersten blik,
het oog daaraan of te wenden.
Schoon de spin, wel beschouwd, evenmin als
andere schepselen , den naam van leelljk
verdient, is zij voor velen echter een afzigtig
Bier. ITitgelijken hoofde noemt men de
leelijkheid, door morsigheid te wee gebragt,
wel inzonderheid afzigtig. Sommige wilde
volksstammen zijn niet mismaakt , maar
afzigtig door onreinheid. Afschuwelijk, van
zigtbare din en gezegd, duidt eenen meer
blijvenden indruk aan, eenen indruk, die
lets heeft van hetgevoel, hetwelk zedelijke
leelijkheid verwekt. Afschuwelijke wezenstrekken zijn de zoodanig,
e die niet alleen aan
het oppervlakkig gezig,
t aan den smack voor
het schoone, mishagen, maar die het denkbeeld doen ontstaan, dat de inborst van hem,
bij wien men dezelve gewaarwordt, tot eene
hooge mate bedorven moet zijn. Op gelijke
wijze is de aanblik der foltering van een
schepsel een afschuwelijk gezigt , omdat zulk
een schouwspel het zedelijke gevoel , of
althans die ligchamelijke aandoenlijkheid
welke daaraan het naauwste verbonden is ,
beleedigt. Afgrijsselijk is gevormd van het
oude werkwoord afgrUzen, thans nog slechts
als zelfstandig naamwoord gebruikelijk, en
duidt eenen hoogeren trap van afschuw aan.
AFGRIJZEN, zie AfgrUsselijk.
KOLK.
AFGROND, POEL,
Eene die te. AFGROND is zulk eene die to
waarvan men dengrond in het geheel niet,
of slechts zeer flaauw ontdekken kan. Tusschen de Alen vindt men vele diepe afgronden. Hierbij komt niet in aanmerking, of de
onpeilbare die to met water gevuld zij, dan
niet. De afgrond der zee. Oneigenlijk heeft
het eenengoeden en kwaden zin, dewijI daarbij alleen op de die to gezien wordt : de
afgronden der goddelijke wijsheid zijn onp
eilbaar. De ondeugd stort den mensch in
den afgrond des verderfs. Ook beteekent het
eenig root en verderf aanbrengend gevaar
waarin men, even als in eerie grondelooze
die to had kunnen storten. Hi' heeft vzij
aan den rand des afgronds gerect. Even als
afgrond wordt ook Kim( in den zin eener
grondelooze die to genornen : de kolken der
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zee • de grondelooze kolk der eeuwigheid.
Ook voegt men wel eens beide tezamen :
's afgronds kolken. Ondertusschen is kolk 9
naar hare oorspronkelijke beteekenis, eene
die to waarvan de wijdte geringer, ten minste de mond enger is, dan van afgrond. Dit
blijkt in alle de zamenstellingen : draaikolk
vuurkolk, haardkolk, enz. POEL heeft niet de
beteekenis, dat de daardoor uitgedrukte die
tegrondeloos, maar dat zij met water, en wel
met een stilstaand water, aangevuld is.
AFGUNST, NIJD, WANGUNT.
Vijandig gevoel tegen eenen anderen, hetwelk verwekt wordt door de smart, welke
wij gevoelen we ens eenig geluk, dat een
andergeniet. NIJD gevoelt men, wanneer
men wenscht het een een ander heeft, zelf
te bezitten • AFGUNST en WANGUNST„ wanneer
men eenen anderen, het een hi' heeft, niet
gunt. Bij nijd schijnt dus de eigene persoon
van den benijder in aanmerking te komen,
en van daar misschien, dat dit ongelukkig
gevoel voor sterker gehouden wordt, dan
dat van afgunst, of wangunst. De twee laatste daarentegen zijn zonder teens rack verachtelijker, in zooverre het afschuwelijker is,
smart tegevoelen we ens het genot, hetwelk
een ander heeft, zonder dat wij wenschen,
daarin te deelen, dan ons te bedroeven, omdat wij dit genot voor ons zelven verlangen.
De hond in de kribbe, welke den os het hooi
weigerde, hetwelk hij zelf niet eten kon, was
afgunstig, niet nijdig. Menigmaal no tans
worden de woorden verwisseld, of alsgelijkbeteekenend gebezigd, het meest in den
figuurlijken zin, en voornamelijk door dichtens. Dus zegt BELLAMY : nz'jdig dak, afgunstig
renster. Onderling verschillen afgunst en
tvangunst, als af en wan, zoodat het eerste
eengebrek aan gunst, een niet gunnen, een
wenschen, dat iemand iets niet hebbe, beteekent • wangunst, eene kwade gunst, even
a's wanbetaling , wanbedriff, slechte betaling,
slecht bedrijf. Het zou dus bijna de kracht
hebben van jets kwaads tegunner' •; in welken zin het echter nietgenomen wordt •; doch
het is ongetwijfeld sterker, dan afgunst.
A FHOUDEN, AFKORTEN, AFTREKKEN, ONTHOUDEN.
Minder geven, dan het geheel, of dan het
gevorderde. ONTHOUDEN beet in het algemeen,
nietgeven het een noodig is. iemand ztjn
voedsel, zijn loon onthouden. AFHOUDEN is,
van eene bepaalde hoeveelheid, een deel tet dat in En eland het
rug houden. Men zeg,
beste middel, om niet meer te betalen, dan
men behoeft, is, koetsiers en andere, aan
bepaalde verordeningen onderworpene,
dienstpersonen het hun verschuldigde van
eenegrootere som gelds te laten afhouden.
AFTREKKEN beteekent, de hoeveelheid eener
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som verminderen. Gii brengt mij honderd
guldens in rekening • daarvan afgetrokken
de vijf en twintig,,
welke ik u betaald heb
blijven er nog vi' en zeventig. AFKORTEN
drukt merle eenverminderen van de hoeveelheid eener som nit, omdat de waarde
van iets te hoog gesteld is, vergeleken met
het een waarvoor zij berekend wordt. Uwe
rekening is vill en twintig guldens te hoog •
ik moet u die dus afkorten. Hierbij is op te
merken, dat men van de som aftrekt, daarentegen den persoon afkort.
AFHOUDEN, HINDEREN, TERUG HOUDEN, VERHINDEREN.

Maker), dat iemand iets niet doe. Iemand
van lets AFHOUDEN, of TERUG HOUDEN, is maken, dat hi' het een hi' voornam te doen,
niet ondernerne • iemand HINDEREN of VERHINDERER, is maken, dat het een hi ondernam,gestaakt, of niet ter uitvoer gebragt
worde: hi' hield mij dagelijks van mijne
letteroefeningen af, was oorzaak, dat ik mij
in het geheel niet oeferide, hi' hinderde,
verhinderde mij telkens in mzjne letteroefeningen, was oorzaak, dat ik mijne letteroefeningen Diet geregeld voortzettede, dat
mine letteroefeningen haar doei niet bereikten. Dat men van iets afgehouden, terug
gehouden wordt kan ook zedelijke oorzaken
hebben • dat men door jets gehinderd, verhinderd wordt, alleen natuurlijke : de gedachte dat hi' mijn weldoener is, had nuj
terug gehouden, op hem aan to vallen, wanneer ook de onmogelijkheid, om bij hem te
komen, mij daarin niet verhinderd had.
Wanneer derhalve zekere redenen veroorzaken, dat ik iets niet doen wil, dan houden
zij mij daarvan af; en wanneer zekere omstandigheden veroorzaken, dat ik iets niet
doen kan, dan verhinderen zij mij daarin.
AFKEER, AFSCHRIK, HAAT, TEGENZIN, WEDERZIN,
AFSCHUW.

Innerlijke aandoeningen, te wee gebragt
door iets, dat ons mishdagt.HAAT, zijnde het
tegengestelde van liefde, wordt niet door het
uiterlijke verwekt •; men haat iemand niet,
omdat hi' leelijk is. Haat is eerie zedelijke
aandoening, die slechts zedelijke oorzaken
hebben kan, te weten, daden, ofgevoelens.
Men haat zijnen vijand, men haat de ondeugd ; hoezeer deze laatste spreekwijs reeds
iets oneigenlijks in zich heeft, en naauw
genomen beteekent : ik haat den ondeugenden, om zijne oudeugd • ten ware men daardoor verstaan wil : ik heb eenen blikeriden
afschrik van ondeugd. Hieruit volgt, dat het
gevoel van haat slechts personen, denkende
wezens, tot voorwerp heeft • althans, alle
andergebruik van het woord is figuurlijk;

en men stelt zich, om de sterkte van zijn
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gevoel nit te drukken, bet gehate als persoon voor. lk haat den legesaar en heb eenen
/Weer van, de to en. Haat duidt ook een
a
duurzaam gevoel van afkeerigheid aan, duurzamer dan Worn, duurzamer zelfs, dan
wrok, AMER en AFSCHRIK hebben ook an-dere voorwerpen. Van zekere dieren, zelfs
van
sommige
dl
van le hebben
menschen eenen afschrik. Deze afkeerigheid
is dikwijis geheel ligchamelijk, en eeniglijk,
ja zelfs dan nog met moeite, door langzaam
gewennen of te lei en. Aischrik is sterker,
afkeer. TEGENZIN en WEDERZIN worden
dan
in het gebruik voor vrij gelijkbeduidend
gehouden. Wit men dezelve onderscheiden,
zoo komt . misschien aan het ladtste een hoogere trap van sterkte toe, vermits van beide
voorzetsels tegen weder, zoo al niet in het
nederduitsch , ten minste in de verwante
talen, h. v., in het hoogduitsch, het tweede
het sterkste is ; wider is sneer dan gegen.
Van AFSCRIJW en afkeer verschillen tegenzin,
en wederzin daarin, dat men met afkeer en
afschuw waarneemt, met tegenzin en wederzin handelt. Kinderen en onverstandige liehebben eenen afkeer van geneesmiddelen, en
gebruiken die met tegenzin.
AFKEEREN, AFLEIDEN, AFTREKKEN, AFWENDEN,
Van lasts of rigting doen veranderen.
AFTREKKEN ziet eeniglijk op eene verplaatsing,
eene wegnerning : zijne gedachten van het
wereldsche aftrekken. Van Kier afgetrokkene
denkbeelden, of begrippen, die van alle zinnelijke voorstellingen afgezonderci zijn. Dit
werkwoord wordt zonder onderscheid gebruikt, hetzij heigeen men aftrekt zich in
rust, of wet in beweging bevinde •; het zou
echter kunnen schijnen, dat het zich , tot het
eersle behoorde te be ales alzoo het veranderen der rigting van een bewegend voorwerp oneigenlijk eene verplaatsing genoemd
kan warden. AFL ziet reeds eeniglijk op
het veranderen van loop ; immers, leidt men
slechts dat een af, hetwelk beweging heeft,
en wet eene beweging, die door de leiding niet
veroorzaakt,maar be stuurd wordt.Eene droefheld, waarop troost niets verwinnen kan,
oet men trachten allengskens af te leaden.
m
Verandering van plaalsen en voorwerpen
verschaft atteiding. Gel ijk afteiden eene zachte
verandering van streeklijn aanduidt, zoo
geeft AFWENDEN eene sterkere of grootere te
kennen ; want wenden is eene draaijing maken, of doen maken, hoezeer eerie volledige,
of zulke, Welke het bewegend voorwerp tangs
dezelfde baan doet terug loo en. Waar men
dus alleenlijk aanduiden wil, dat de rigting
veranderd en van eenig punt verwijderd geworden is, bezigt met het woord afwenden.
Eenen scoot, een gevaar afwenden. Uit dezen
hoofde zegt men, dat een aanval op de bezit-
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tingen van eenenaanvallendenvijand menigmaal eene afwending maakt, in zooverre
zulks of de aandacht, of de krachten des aanvallers aan zijn eigen oogmerk onttrekt. Een
ander verschil is er tusschen afteiden en afwenden, Merin bestaande, dat bij het laatste
ondersteld wordt, dat men, na eene andere
rigting aan ietsgegeven te hebben, zich over
dezelve verder niet bekommert ; afleiden,
daarentegen, geeft een blijvend bestuur le
kennen. Sterker dan afwenden is AFKEEREN,
hetwelk eigenlijk beteekent, omdraaijende,
van zich doen terug aan. Het schild, dat
men oudtUds gebruikte, Icon houtv, of steek
arkeeren • de hedendaagsche schermkunst,
leert diegeschikt afwenden.
AFKEERIG, zie Afkeer.
AFKNEVELEN, zie difdwingen.
AFKNIBBELEN, AFDINGEN.
Dengevraagden prijs trachten te doen
verminderen. Hij, die &FDINGT, doet zulks
op de wijze in den handel gebruikelijk,
het voordeel, dat hi' door zijn afdingen,
verkrijgt, moet , in vergelijking van den
koop, niet te gering, en de aandrang daarbij
niet te steek zijn. In het tegengestelde geval
worth het AFKNIBBELEN, welk woord do in
den kwaden zingebruikt wordt.
AFKOMELING, AFSTAMMELING, NAZAAT, NALCONEM NG, NANEEF.

Een mensch in zijne betrekking tot zijne
voorvaders. AFKOMELING drukt die betrekking
tot den stamvader,
AFSTAMMELING tot den slam
zelven nit. Men is de afkomeling en de
afstammeling van eenen persoon dock men
zou dit laatste woord oneigenlijk gebruiken,
bijaldien er van dies persoon een geheele
scam aanwezig ware, of wanneer men daarbij niet het oog hadde op de vorige afkomelire gen van dies gemeenen stamvader. Beide,
afkomeling en afstammeling, drukken geene
onmiddelbaregeslachtsbetrekking uit •; in tegendeel onderstellen zij, dat er verschillende
leden van den scam tusschen beidegekomen
zijn. De zoon, of kleinzoon, noemt zich niet
juist den afkonteling, of afstammeling zijns
vaders, of grootvaders. Nog verder, en

trapsgewijs in verwijdering toenernend, zijn
degeslachtsbetrekkingen, die door de woo

den NAKOMELING, NANEEF en NAZAAT uitgedrukt
worden. Mengebruikt ,die woorden cerst
dan, wanneer de eigenlijke familieband niet
meer na te gaan is. Nazaat en naneef worden

gezegd ten aanzien van geheele voiken, die
uit eerier'gerneenen oorsprong afkomstigzijn.
AFKOMST, GEBOORTE, OORSPRONG.
Het ontstaan uit zijne voorouders. GEBOORTE
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du zulks aan, met betrekking tot onze
naaste ouders • het is, dus als het ware, de
laatste schakel der keten, die ons, engeene
andere leden, met hetgeslacht verbindt.
AFKOMST omvat, van die keten, een grooter
gedeelte, en OORSPRONG geeft haar begin te
kennen. De kinderen dergenen, welke de
intrekking van het edikt van Nantes dwong,
naar Nederland te vlugten, zijn Nederlanders
van geboorte en Franschen van afkontst. Hij,
die, gedurende zijn leven, een adelsdiploma
erlangt, is niet van adellijke geboorte •; zijne
kinderen zijn adellijk van geboorte, mar niet
van afkomst • en van oorsprong is het niemand.
AFKORTEN, zie Afhouden.
AFLATEN, NALATIN, OFHOUDEN, &en

ONTHOU-

DEN, STAKEN.

Lets niet doen, of niet voortzetten. Het
eerste is meer bijzonder de beteekenis van
NALATEN en MU ONTHOUDEN. Nalaten is in
het algemeen iets niet doen, waarvan reden
was, om te onderstellen, dat wij het doen
zouden. Men laat zoo wel ietsgoeds na, als
iets kwaads, zijne pligten, als zijne booze voornemens • ofschoon het afgeleide bijv. naamw.
nalatig alleen in den kwaden zin gebruikt
worth. Zich onthouden heeft de nevenbeteekenis, dat het filet doen ons eenige krachtoefening, eenige zelfbeheersching kost. Velen
latengemakkeltjk na,
waarvan anderen niet
dan met moeite zich onthouden. STAKEN beteekent eene handeling of ken met oogmerle , om die weder voort te zetten •; AFLATEN
zegt men, zonder onderscheid, of men de
daad hervatten wil, of niet ;• OPHOUDEN onderstelt, dat men dezelve niet voort wil zetten.
Aflaten en ophouden even beide te kennen,
dat de daad reeds begonnen is. Nevens de
algemeene beteekenis van niet voort aan
welke die is van ophouden, komt bij Oaten
nog het begrip van iets vijandelijks, eene
aangrijping. In dezen zin komt het zeer nabij
aan loslaten • los en af hebben degrondbeteekenis van scheiding gemeen. Ilij liet niet
af van worden en branders. Ook zonder
van : toen htj naderde, lieten zij terstond af.
Uit hoofde van den storm, staakte ik rnljne
rein • zoodra die voorbij was, ging ik verder.
Eindelijk heeft hi' opgehouden met schrtjven, schrijft niet meer.
AFLEEREN, AFZIEN.
AFLEEREN en AFZ1EN beteekenen beide zich
van eene zaak en derzelver kunstige behandelis door
door aandachtig opmerken, kennis
verschaffen : iemand eene kunst, eene handgreep affeeren, afzien. Men bezigt nogtans
afleeren alleen dan, wanneer men datgeen,
hetwelk men iemand afgeleerd heeft, kan en
wil narnaken. Ileeft het tegendeel pints, dan
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gebruikt men het woord afzien : hoe behendig de goochelaar speelde, heb ik hem echter
verscheidene zetten afgezien, niet afgeleerd •
omdat het mij genoeg was, te weten, hoe
hi' bet deed, en om het na Le doen, zekere
vaardigheid vereischt wordt, welke niet, dan
door aanhoudende oefening, kan verkregen
worden. Daar afzien ook alleen tot het zintuig des gezigts behoort, zoo kunnen hoorbare din en als uitspraak, stemleiding, niet
afgezien, maar wel afgeleerd worden.
AFLEGGEN, AFDOEN, UITTREKKEN.
Zich van kleedingstukken ontdoen. Men
LEGT AF het een men draagt, zonder door
hetzelve naauw omkleed, of daaringewikkeld te zijn •; men DOET AF hetgeen ons
omwindt, of omsluit •; men TREKT UIT hetgeen
waarin men, bij het aankleeden, eenige led
matengestoken heeft. Hoed en mantel worden afgelegd •; sjerp en das afgedaan • role
en kousen uitgetrokken.
AFLEGGEN :(HET) ,

AFSTERVEN OVERLLIDEN

STERVEN.

Mt het leven scheiden. STERVEN is de alge.
,
meene uitdrukking
die van al wat leven
ontvangen heeft gebezigd wordt • ook van
dieren enplanten. De weldadige rehear heath
aan allegevoelige schepselen eenen afschuw
inboezemd voorden dood. Daze schrikwordt
vermeerderd door de onaangename ligchaamsaandoeningen, waarmede deszelfs nadering
gemeenlijk verzeld gaat, en die aan al wat
leeft tot waarschuwing dienen, om zich, zoo
mogelijk, daar voor te beveiligen. Bij denkende wezens bereikt deze afschuw den hoogsten
trap, door het bijkomend besef, dat zij, met
het leven, de vatbaarheid voor alle genietin-

gen, welke zij kennen, verliezen; en niet dan
godsdienstige bedenkingen zijn in staat, then
afkeer te verwinnen,of te verzwakken. Van
bier ook , dat men in bijna alle tale
getracht heeft, de uitdrukking, die ons eene
zoogeduchte standsverandering al te-naaktelijk herinnert , te omkleeden , of door
minder vreesselijk klinkende woorden te
vervangen. Het latijnsche obire, het fransche
adder en ons OVERLIJDEN zijn van dien
aard. Dit laatste voornamelijk voegt, ,,bij de
beteekenis van verleden, niet meer aanwezig
te zijn, ook het andere denkbeekl, hetwelk
men aan Wdenhecht, namelijk van ietS onaangenaams te ondergaan. Het stelt dus de

ophouding des levee voor van den leant die
zich, voor den naar troostgronden. zoekenden, het eerste opdoet, te weten,dat de gestorvene aan degevaren en wederwaardighetlen
dezer aarde onttogen is. AFLEGGEN is een woord
vangelijken aard. Verstaat men daaronder

,
blootelijk het !even
zoo is het reeds eene
soort van euphemismus, niet uitdrukkelijk
6
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een verlies te herinneren •; (loch men stelt het
verlorene ook nog daarenboven voor, als
eenen last, dien men afgelegd heeft, als een
bezwaar, van welks drukking men verlost
is. Slaat eindelijk het woord op de !evensreize, ook dan is het denkbeeld van moeijelijkheid daarmede verbonden •; immers, zegt
eenen gevaarmen wel, eenen langen we eenen
vollen tot afleggen, niet eene aangename
wandeling. Het gebruik heeft afleggen beperkt tot den kort voorafgeganen dood •; de
waakster, de bidder, of aanspreker zegt van
eenengestorvenen, dat hij het afgelegd
heel& Overlijden wordt ook na een langer
tijdsverloop gebezigd. Na het overlijden van
mijnen varier , of grootvader . Wanneer de uitdrukking eenen nageblevenen verwant meer
te smartelijk kan aandoen, zegt men sterven.
AFSTERVEN ziet op de scheiding van de levenden • afgestorvenen zijn zij, die niet meer
tot degemeenschap der levenden behooren.
AFLEIDEN, ONTLEENEN, UIT IETS TREKKEN.
Het een aan een' ander behoord heeft tot
zich brengen. Als zinverwant worden deze
woo in de figuurlijke beteekenis genomen. AFLEIDEN onderstelt, dat de overgang
tiiet ontniddelbaar geschiedt, en dat er eene
gemeenschap blijft met het een waaruit
men afleidt. De uitdrukking toch is overgenomen van eene gracht, of eenig ander water, hetwelk uit eene rivier, of beek, wordt
voortgeleid. Dus zegt men, zijn geslacht nit
nen geeenen
stamvader afleiden. De
nt
ee
afleiding der woorden. ONTLEENEN is zoodanig

aan zich brengen, dat de zaak in gebruik de
,onze wordt. Van Wien hebt gtj dit woord,
dezegewoonte ontleend? UIT IETS TREKKEN
ziet op de moeite, welke men neemt, om
en tevens
zich de zaak toe te eigenen ,
daarop, dat het zoodanig geeigende, als
het ware , de kracht , de bloem , de
wezenlijken inhoud is van hetgeen, waaruit
men hetgenomen heeft. Welk nut, welke
vruchten hebtgij getrokken uit al de lessen,
die men ugegeven heel', ?
AFLEIDEN, VERSTROOIJEN, STOREN.
De op lets gevestigde aandacht hinderer].
AFLEIDEN is, aan de oplettendheid, of eigenlijk aan den loop der gedachten, welke zij
veroorzaakt, eerie andere rigting geven, die
van het doel afwijkt. VERSTROOIJEN is, de
edachten, de zielskrachten, die tot eenen
arbeid noodig zijn, zoo zeer nit elkander
spreiden en als verdunnen, dat zij niet meer
toereiken tot hetgeen, waarop men ze aan-

is, de oplettendheid verhinderen, verwarring van gedachten veroorzaken. Afleiding en stoornis komen dus
g kan ook uit
meest van buiten; verstrooijin
eigen gebrek aan oplettendheid ontstaan.

Nvendde. STOREN
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AFLEIDING, zie zifkeeren, Afleiden.
AFLI GTEN,

AFNENEN ., A
— FRUKKEN, AFTILLEN,

WEGNEMEN.

Eerie zaak van eene andere scheiden,
waarmede zij in verband was. In AFLIGTEN is
deze scheiding gepaard met opheffing. AFNEMEN onderstelt zulks niet noodwendiglijk,
ofschoon het meestalgebruikt wordt voor
het wegnemen van lets, dat op een ander
voorwerp rust. Den hoed afnemen. AFRUKKEN is, met snelheid engeweld afnemen ;
AFTILLEN, iets, dat eene aanmerkelijke zwaarte
heeft, met moeite afligten : een aanbeeld
van dengrond aftillen. WEGNENEN, eindelijk, is zoodanig verwijderen, dat het voorwerp buiten de tegenvvoordigheid van dengenen geraakt, van wien het meggenomen
word t.
AFLIJVIG, DOOD, GESTORVEN, OVERLEDEN.
Niet meer levend. AFLIJVIG geeft te kennen, dat degene, van wien men spreekt,
het leven niet meer hezit • oudtijds Loch
werd hjf voor leven gebezigd. DooD beteekent, dat hi'j zich in den staat der wezens
bevindt, die opgehouden hebben te leven •;
GESTORVEN, dat hij den over an van het
leven tot den doodgedaan heeft ; en OVERLEDEN, dat hi' niet meer in deze wereld tegenwoordig is. difitjvig en overleden zegt
men alleen van menschen • gestorven ook
van dieren, zelden vangewassen •; dood van
al watgeleefd heeft.
AFLOOPEN, AFSTROOMEN,
Het daleri van vloeistoffen langs eene helling. AFLOOPEN zegt alleen, dat eene vloeistof,
en in de eersteplaats het water, met eene
zijwaartsche beweging daalt. Bij eb ziet men
het water der zee, of dat met de zee gemeenschap heeft, afloopen. AFSTROOMEN drukt uit,
dat dit met meerdere kracht en duurzaamheldgeschiedt, gelijk het water in eene
groote rivier. De Rijn stroomt naar Nederland, de Donau naar Turkije af.
AFLOOPEN, PLUNDEREN,VERWOESTEN.

Het eigendom eens anderen vijandig behandelen. AFLOOPEN wordt weinig anders gebruikt, dan in de uitdrukkingen: een schip, of
ook het land atloopen , als wanneer het
beteekent, zich al plunderende en verwoestende daarvan meester maker], PLUNDEREN
is met openbaar geweld lee rooven. Het
huis, de stall isgeplunderd. VERWOESTEN
sluit de beteekenis van rooven niet in, maar
heeft daarentegen die van een menschelijk
verblijf zoodanig bederven, dat het onbewoonbaar en, als het ware, in eene woestenij
verkeerd wordt.De viand heeft het land, het
onweder den twin

verwoest.
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AFL OPEN EEN ElNDE NENEN.
Niet aanhouden. Beide onderstellen eene
beweging van voortduur, naardien zij van in
den tijd bestaande zaken gezegd worden,
(loch AFLOOPEN geeft daarenboven te kennen,
dat het een waarvan men het gebruikt, uit
zijnen aard eenen voort an heeft, die het
ten einde brengen moet. In den eigenlijken
zie wordt het gezegd van een uurwerk,
wasgewigten, of ketting, afgeloopen zijnde,
de beweging ophoudt. Vervolgens heeft men
het overgebragt tot handelingen, waarvan het
einde reeds in de bedoeling ligt. De onderhandeling, het rotes is afgeloopen. EEN E1NDE
NEMEN geeft die bedoeling niet te kennen.
Ilijn geluk, mijn welvaart heeft een einde
genomen. Tusschen lieden van verschillende
inborst neemt de vriendschap weldra een
einde. Er zijn zaken, van welke men beide
zeggen kan, dat zij afloopen en dat zij een
einde nemen, het !even, eengesprek b. v. •
(loch wanneer men zeg,
t dat het leven af
moet loopen, alsdan ziet men op de zamenstetting van het levenswerktuig, welksbestaan
zelfs het tot ontbinding duet neigen. Niet
juist zou men derhalve van eenen jongeling
zeggen, dat zijn leven afgeloopen is, wel, dat
het een eindegenomen heeft. Hetzelfde heeft
plaats ten aanzien van een gesprek; het loo
af, wanneer over het onderwerp, dat men
behandelde, niets meet. te zeggen is ; het
neemt een einde, door elke oorzaak, zonder
onderscheid, die het niet verder doet voortzetten.
AFLOSSEN, VERPOOZEN, VERVANGEN.
Door overneming van arbeid eenen anderen daarvan ontheffen. ApLossEri ziet op de
bevrijding van den vorigen arbeider VERVANGEN op het opvatten van deszelfs taak.
Geen van beide zegt uitdrukkelijk, dat hi'
zijnen post weder hernemen zal. Deze beteekenis lit in VERPOOZEN, hetwelk te kennen
geeft, dat de aflossing voor eene poos, voor
eene wijt tijds, geschiedt.
AFLOSSEN, INTREKKEN, VERNIETIGEN.
Schuld betalen. Die zich van zijne schuldverbindtenis door betaling ontbindt, LOST AF.
Van deze verbindtenis ontheven, TREKT hij
de akten daarvan IN
,
en, met het ophouden
van het verband, is de schuld VERMETIGD,
Het eerste ziet dus op den schuldenaar, het
tweede op den schuldbrief, het derde op de
schuld.
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op de vlugt ziet, die het werptuig neemt ,
wordt doorgaans van klein geweer gebruild
een snaphaan, een pistool afschieten. AFVUHEN en LOSBRANDEN slaan op het vuur , of ,
eigenlijker , op de door bet vuur ontwikkelde kunstlucht, waardoor de stop, of kogel
voortgedreven wordt. Ten ,aanzien van geweren, waarbij andere krachten tot de voortdrijving aangewend worden, als van den
boog, het windroer, enz., kan men alleen
afschieten gebruiken.
AFMAKEN, zie Afdoen.
AFMALEN, AFSCHILDEREN, BE HR
Door woorden de omstandige voorstelling
van ietsgeven. BESCHRLIVEN is van deze uitdrukkingen de minst dichterlijke ; zij zegt
alleen, dat men de kennis van een voorwerp,
of van eenegebeurtenis aan een' ander
overbrengt , zoo duidelijk als zulks met
woordengeschieden kan. AFSCHILDEREN is die
kennis , of voorstelling, zoo levendig mededeelen, alsof zij door het gezigt werd
overgebragt en AFNALEN beteekent hetzelfde, in den nog verhevener schrijfstijl.
1)e ware dichter beschrifft u tat
niet waar over zijn dichtstuk loopt, hij
maalt het u af ; hi' geeft u beelden, geen e
woorden.
AFMATTFN VERMOELIEN AFSLOOVEN UrrPUTTEN.
Vermindering van krachten te wee g brengen .Wan neer deze vermindering van krachten
uit te zware, of te tang voortgezette inspanfling ontstaat, alsdan is men VERMOEID. Dezelfde oorzaken, doch ook andere, gewesdie hitte b, V. , MATTEN AF. Door AFSLOOVEN
geeft men te kennel), dat men zich zelven de
vermoeijenis veroorzaakt heeft •; en UITPUTTEN
ziet op het verbruiken van den voorraad van
kracht, waarmede ligchaam of geest is uitgerust. Vermoeijing is minder, dan afmattiny, welke zegt, dat men tot het uiterste toe
mat, of moede is • en nog sterker is uitputting, waardoor te kennen gegeven wordt ,
dat ergeene krachten meer overig zijn, om
zoo men al, ondanks het gevoel van vermoeijing, of afmatting, wild e , den arbeid
voort te zetten. Afgesloofd worth oak voor
zeer sterk gehouden, omdat reeds het eenvoudige slooven eenen moeijelijken en onafgebroken arbeid aanduidt.

AFMATTING, zie Afmatten.
AFLOSSEN, AFSCHIETEN, AFVUREN, LOSBRANDEN.
Maken, dat een schietgeweer zijne werking doe. AFLOSSEN slaat op het uitkomen der
lading, en wordt gemeenhjk van grof geschutgebezigd een stuk kanon attossen ;
(loch meestal enkel lessen. AFSCHIETEN, dat

AFNEMEN, zie fligten.
AFPER.SEN, zie Afdwingen,
AFRAKEN, zie Ardwalene
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AFREIZEN, IIENENG AAP', V ERTREK&EN.
Eeneplaats , waar men zich opgehouden
heeft, verlaten. AFREIZEN heeft betrekking tot
deplaats , welke men verlaat ; VERTREKKEN
tot d
e daad der verlating ; HENENGA AN drukt
het sterkste de verwijdering van het vorige
verhlijf uit. Voor het overige is het Maar,
dat men arreizen niet anders gebruiken kan ,
dan wanneer het eene reis betreft. Vertrek; want
ke
n duidt wel niet altoos eene rein
men kan, b. v. , zeggen : na eene wij1 in ons
gezelschap geweest te zijn, vertrok hi j, be of
hi' zich naar huis ; maar het onderstelt, dat
de vertrekkende het oogmerk heeft, om, op
de plaats waar hi' was, niet terstond tern
te komen. Na voor eene kortepoos henengegaan to zijn,kwainhtj weder; niet zoo goed:
na vertrokken te zijn. Gebruikt men dit
laatste woord , dan duidt het eene verandering aan in de voornemens van dengenen,
die henenging. Hi' vertrok •; maar eene ontmoeting op de straat deed hem terug keeren.
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arscheiden, en verschilt ook daarin van scheiden en deszelfs zamenstellingen, dat dit batste insgelijks van het verdeelen eener eenige
grootheid gezegd wordt •; afzonderen alleen
van zoogenaamde aggregaten, of grootheden,
die uit verscheidene andere bestaan. AFSCHUTTEN is zoodanig afscheiden
,,
dat er een schut
eene schutting,
of scheidswand, tusschen
beide komt. ONDERSCHEIDEN, eindelijk, is scheiden met inachtneming der kenmerken, welke
de reden der scheiding uitmaken. In het
verdeelen der Staten, tracht men >g
dig zoo veel mogeltjk, de scheiding in acht to
di
nemen, welke rivieren of bergen tusschen de
landstreken daargesteld hebben. Wanneer
men eene kudde voor besntetting behoeden
wil, is het niet genoeg, de zieke dieren van
de gezonde af te scheiden • men moet dezelve
zoo verre mogeltjk daarvan afzonderen ; het
bloote afschutten, in eenen en denzelfden stal,
is daartoe nietgenoegzaam.
AFSCHILDEREN, zie A/'malen.

AFRUKKEN, zie Afligten.
AFSCHAFFEN, VERNIETIGEN.
Do en ophouden te bestaan. AFSCHAFFEN gebruikt men omtrentgewoonten, VERNIETIGEN
ten aanzien der stelliger bepalingen van het
geschreven re t. Len misbruik moet afgeschaft, een slechte wet vernietigd worden.
De reden hiervan is , misschien, omdat het
niet meer hebben, het niet onderhouden der
gewoonte genoeg is, om hare kracht te doers
ophouden, terwip het niet uitvoeren eigenlijk de wet niet krachteloos maakt.

AFSCHUDDEN, AFWERPEN.
Beide worden, voornamelijk in den overdragtelij ken zin, gebruikt van de daad, waardoor men zich aan eene heerschappij onttrekt. Men zegt : het juk AFSCHUDDEN en het
juk AFWERPEN. De eerste uitdrukking geeft te
kennen, dat de bevrijding, bij herhaalde pogingen, tot stand gebragt worth; de andere,
dat dit op eenmaal, en door eene enkele
plotselijke ins panning van krachten, geschiedt.
AFSCHUTTEN, zie ./Ifstuiten.

AFSCHAFFEN, zie difdanken.
AFSCHUWELIJK, zie Afgrtjsselijk.
AFSCHEID NEMEM, VAARWEL ZEGGEN.
In den eigenlijken zin toonen deze woor
den zelve hun onderscheid. Overdragtelijk
NEEMT men AFSCHEID uit een ambt, van eenen
post, waaraan verpligtingen ons bonden ;
men ZEGT bezigheden , of eene levenswijze ,
VAARWEL, die onze keuze alleen ons deed voortzetten, of volgen. Hi' nam als minister zijn
afscheid, omdat die post hem dwong, zijne geliefkoosde letteroefeningen vaarwel te zeggen.
AFSCHEIDEN, AFSCHUTTEN, AFZONDEREN, ONDERSCHEIDEN, SCHEIDEN, VERDEELEN.

Een geheel tot deelen brengen. SCHEIDEN
zegt dit in het algemeen, als drukkende alteen uit het verbreken van den zamenhang,
die tusschen de deelen aanwezig is. VERDEELEN
order, dat de deelen op zich zelve bestaan
kunnen, en dat er tusschen dezelve onderling,
of met betrekking tot het geheel, eene verhouding gevonden wordt. AFSC HEIDEN versterkt de beteekenis van scheiden. AFZONEM duidt op eenengrooteren afstand, dan
D

AFSLAAN, DALEN, IN PRIJS VERMINDEREN, GOEDKOOPER WORDEN.
AFSLAAN zegt men eigenlijk van de waar :
het brood, het koren is afgeslagen. DALEN
slaat op den prijs ; de prijs der koffij is gedaald. Zegt men, in dit geval, de koffij is
gedaald, dat, kortheidshalve, meer gebruikelijk is, dan verstaat men daardoor, stilzwijgend, in prijs.Vrij nabij komt hiermede
overeen de uitdrukking, IN PRIJS VERMINDEREN;
doch duidelijk ziet deze op de hoegrootheid
van denprijs, terwijI de vorige op deszelfs
stand zag. GOEDKOOPER WORDEN onderstelt, dat
de vroegere stand van den prijs te hoog, dat
de waar te duur was : wanneer het brood
afslaat, dalen ookgewoonlijk verscheidene
mondbehoeften van eerste noodzakelijkheid •
doch doze vermindering in prijs verdient
ntet altijd den naam van goedkooper worden.

AFSLAAN, AFWEREN , TERUG DRUVEN.
Eenen aanvaller afhouden. Bij

AFWEREN

AFSL.

— 37 —

geschiedt zulks door zuivere zelfweer; het
dt is niet het
nadeel hetwelk de aanvaller lij,
eigenlijke doel der daad. Bij AFSLAAN is hetgeen de aanvaller ondergaat, reeds naauwer
met dit Joel verbonden; het woord tochzegt,
dat men hem te keergaat, door slaan, hetwelk
uit zijnen aard eenen tegenaanval beteekent.
Oudtijds diende het schild, om, den aanval
der tegettpartij a te weren • maar men kon
niet zeggen, dat het gebruikt tverd, om dien
af te slaan , ten ware het van eenen
schildpriem (umbo) voorzien was. TERUG
DRIJVEN isgeheel en al tot den aanvaller betrekkelijk ; het eeft te kennen, dat men hem
dwingt, op zijne stappen terug te keeren ;
maar last onbeslist, of hij daarbij al dan
niet nadeel ondergaat. Het uit elkander zetten van dit onderscheid doet zien waarom,
wanneer van eenig ander gevaar, hetwelk
geen eigenlijke aanval is, ja zelfs, wanneer
van den aanval, en niet van den aanvaller
gesproken wordt, alleen het woord afweren,
,
en het minst van
en niet zoo juist afslaan
alle terng driven gebruikt wordt.
AFSLAAN, WEIGEREN, ONTZEGGEN.
Verklaren, dat men iets niet doen, toelaten, of geven wil. AFSLAAN heeft betrekking op
een verlangen, een verzoek, eenen wensch •
ONTZEGGEN en WEIGEREN op de zaak, welke
men verlangt, of wenscht. Men zegt daarom :
ik verzocht hem, mij zeker bock te leenen •
doc4 hij sloeg nuj mijn verzoek af, en weigerde Wai f het bock. Men kan eigenlijk niet
zeggen, een verzoek weigeren, eenen wensch
ontzeggen. Men weigert ons iets, wanneer
diegene, welke het doen, toelaten, of geven
kan , het niet doen , toelaten , of geven
wil, om het even of hij daarvoor gegronde redenen hebbe, of niet. Ontzegd
worth ons echter ook iets, wanneer het op
zich zeif onmogelijk is, dat wij het verkrijgen , zonder dat zulks van den wil van
eenig mensch afhangt. Aan iemand, zich op
een onbewoond eiland bevindende, is alle
tnenschelijke bijstand ontzegd, zelfs de (roost,
om, zijnen medemensch van zijn droeivig lot
deelgenoot te maken ; want de omstandigheden maken zulks onmogelijk. Men zegt :
dengevangenen werden alle schrtjfgereedschappen ontzegd, en ook : geweigerd.
AFSLUTEN, AFDRAGEN, VERSLIJTEN.
Een kleedingstuk gebruiken, tot dat de vergankelijkheid der stoffe dit gebruik niet meer
gedoogt. AFDRAGEN geeft te kennen, dat het
ebruik, het dragen, deze onbruikbaarheid
g
te weeg brengt • AFSLIJTEN, dat de vermindering in deugdzaamheid der stof dit uitwerksel heeft. Zij verschillen dus eigenlijk
als eerste en naaste oorzaak. Een kleed
wordt, door afdragen, afgesleten. Om de-

AFSN.

zelfde Feder% word!, argesleten, niet aNedragen, dat te zeerde soon van gebruik, het dragen uitdrukt, somtijds in den overdragtelijken
zin gebezigd. Een afgesleien vertelsel, of gezegde, dat is een, hetwelk te ditwijls gebezigd is. In een' sterkeren trap zegt men
afgezaagd. VrasurriN verschilt daarin van
afslijten, dat, terwijI dit laatste rich meer
bepaalt tot de oppervlakte , en dus tot
de schoonheid van een kleedingstuk, het
eerste ziet op de innerlijke ,deugd, de sterkte.
Daar nu door het gebruik, meestal, de oppervlakte zijnen glans reeds verliest, venir dat het
innerlijke zamenstel aangetast wordt, en
daarentegen met het innerlijke ook noodwendig het uiterlijke verdwijnt, zoo is
verslijten sterker, dan afslijten. Een argesleten rok is daarom nog Wien vergeten. Van
zoodanige taken, waarbij de oppervlakte in
Beene aanmerking komt, zegt men alleen
verslijten. Linnen wordt niet afgesleten, maar
versleten. In den overdragtelijken zin wordt
versleten even min gebruikt, als afgedragen ;
en de gezonde rede ligt bier wederom ten
grand. Een gezegde, een zetregel verliest
daarom zijne deugdzaamheid, zijne kracht
en waarheid niet, omdat hij duizendmaal
gebezigd is, maar wel zijne schoonheid, zijne
werking, die, voor een gedeelte, in de nieuwheld bestaat. Ondertusschen is de beteekenis
van afslijten altoos eenigzins onzeker, door
de dubbele kracht van het voorzetsel ar, dat
nu eens den zin heeft van ten einde gebragt,
dan eens van gescheiden.
AFSLUITEN, AFSCHUTTEN, OMHEINEN, OMSLIUTEN.
De twee eerste woorden zien op de scheiding van iets, eenen grand b. v., waarmede
het afgeslotene of afgeschutte, te voren, een
geheel uitmaakte ; de beide andere op de
gansche omgeving of omtuining van het aldus
afgescheidene. AFSLIJITEN en OMSLUITEN geeft,
in het algemeen, te kennen, dat de toe an
afgesneden wordt, AFSCHUTTEN en OMHEINEN,
dat zulks door middel eener heining, dat is
eigenlijk eener heg, of omtuining van gewas,
of wel eener schutting, eener omgeving met
planken, geschiedt.
AFSMIJTEN, zie Gootjen.
AFSNIJDEN, AFKNIPPEN, DOORSNIJDEN, AFZETTEN.
Van deze woorden geeft DOORSNIJDEN alleen
te kennen, dat de zamenhang door een snijdend werktuig verbroken wordt. De overige
doen nog daarbij zien, dat het afgescheidene
kleiner is, dan het overblijvende. AFKNIPPEN
is, iets afscheiden, door middelvan teen
elkander inwerkende hefboomen, in de eerste
plaats door eene schaar • knippen en knijpen
toch, welk laatste van weerszijde drukken
beteekent , zijn van denzelfden oorsprong.
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is, jets afscheiden door de schuinsche drukking, of zamengestelde beweging
van een snijdend werktuig ; AFZETTEN, door
afsnijding , afzaging, of op eenige andere
wijze, met een heelkundig oogmerk leden
van het dierlijk ligchaam scheiden

AFSNIJDEN

AFSPRAAK, RUGGESPRAAK.
Eigenlijk meer klank- dan zinverwant.
AFSPRAAK is eerie mondelijke overeenkomst
tusschen deelhebbers aan eene onderneming,
met oogmerk tot derzelver uitvoering •; RUGGESPRAAK een voorbereidendgesprek met
eenen last- of raadgever, om tot eene overeenkomst of besluit tegeraken. Wanneer de
leden eener staatsvergadering niet de vertegenwoordigers, maar de gelastigden dergenen
zzjn, die hen gezonden hebben, wordt, door
de noodwendigheid van ruggespraak, het
maken van afspraak moeijelijk en langwijlig.

AFSPREKEN , OVEREENKOMEN.
Zich over iets onderling verstaan. Een
onderscheid tusschen de beide woorden ligt
hierin, dat OVEREENKO]IIEN niet noodwendig tot
eene volgende daad betrekking heeft; AFSPREKEN wel. Men komt zoo wel omtrent eene
onderneming, omtrent blijvende belangen,
overeen, als over verschilpunten, wier werking, na de geslotene overeenkomst, ophoudt.
Men spreekt af alleen we ens het een men
nog voornemens is te doen. De bondgenooten
kwanzen overeen omtrent hetgeen te voren in
geschil geweest was, en spraken af, hoe den
oorlog nu verder te voeren. Het andere verschil tusschen de beide woorden is, dat aftend eene mondelinge regeling
spreken uitsluitend
te kennengeeft ; overeenkomen elke andere

insluit.
AFSTAAN, AFSTAND DOEN, AFSTAPPEN, AFZIEN,
OVERDRAGEN, OVERLATEN.

Jets niet doen, of niet behouden, waarop
wij regt hadden. Pit zestal woorden splitst
zich natuurlijker wijze in Brie paren, die elk
op zich zelf in een naauwer zinverwantschap
staan. AFZIEN en AFSTAPPEN slaan beide op
een voornemen, het eerste op een zoodanig , waarvan de uitvoering nog niet
begonnen is , waarvan men dus slechts
hetoog heeft of te wenden, om het niet
meer tenoogmerk te hebben •; het andere op
zulk een, hetwelk men reeds begonnen heeft
itvoer te leggen
tenu
, en uit hetwelk men
dus, als het ware, den voet moet terug trek, loon ik
ditontken. Eene maandgeleden
werp nog niet bewerkstelligde, zou ik er
gereeder van hebben afgezien •; thans kan ik
er niet zoo lit van afstappen. AFSTAAN en
AFSTAND DOEN zegt

men van re ten • het laatste
er dan het eerste. Hen staat eene
isplegtig,
plaats, eenen voorrang af • men doet afstand
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van kroon, of rijk. OVERLATEN en OVERDRAGEN
verschillen, op dezelfde wijze, ten aanzien
van taken. Men last over, ook wanneer men
den volgenden bezitter, of eigenaar Diet bepaalt •; het overgelaten voorwerp is dus dikwijIs eene kleinigheid, althans iets, dat voor
den ouden bezittergeene waarde meer heeft.
Wanneer men overdraagt, als dan bepaalt
men den nieuwen eigenaar. Het eerste is de
derelictie, het andere de traditie.
AFSTAND, zie 11/staan.
AFSTAND, VERTE, VERWLIDERING.
VERWIJDERING slaat op eene vroegere plaatsing, waarin de voorwerpen, van welke men
spreekt, elkander naderbij geweest zijn •; het
zegt, dat de ruimte tusschen dezelve wider
geworden is. AFSTAND neemt den stand der
voorwerpen tot grond van uitdrukking, en
zegt, dat dezelve afgelegen, gescheiden, niet
nabij is. Uit den aard geeft echter dit woord
eene bepaalde tusschenruimte te kennen •;
stand is iets stellig,
s iets bepaalds. Pit is
niet hetgeval met VERTE, die , zonder
eenig nevenbegrip in te sluiten , de zuivere en volstrekte tegenstelling van nabijheid is.Van hier, dat op verte het lidwoord een zeer zelden toepasselijk wordt •;
men zegt : op eenen afstand , maar : in
de verte. Wanneer men van eene plaats,
eene stall, b. v., naar eene andere gaat,
neemt, op eenen re ten we met
met elke schrede, die men doet, de verwijdering toe, dat
is, men bevindt zich, bij elke schrede, op
eenengrooteren afstand van de start zoodat
men haar eindelijk nog slechts in de verte
gewaarwordt. Even zoo in den overdragteliken zin. Verschil van gewoonten kan verwejdering to wee brengen tusschen twee
vrienden, die, wat hunne inborst betrof, op
geenen afstand geplaatst waren. Verte wordt

in lien zin zeldengebruikt.
AFSTAPPEN, zie Arstaan.
AFSTEKEN, OPZIGTIG ZIJN.
Het oog treffen. OPZIGTIG ZIJN sluit geen
ander nevenbegrip in, dan dat het in den
kwaden zingebezigd wordt •; het zegt, het
oog treffen op eenen tijd, of eene wijze
wanneer het beter was, dat zulks nietgeschiedde. Een rood kleed is voor eene vrouw
van jaren to opzigtig • dat is, het treft te
zeer het oog, de i'1 eene vrouw, in de jaren,
waarin de natuur niet meer wil, dat zij door
haar uiterlijke aanlokke
hare aandacht niet
,
indie mate op haren tooi behoort te vestigen. AFSTEKEN onderstelt, op zich zelf, niets
onbehoorlijks, of onaangenaams. De eene
kleur moet noodwendig bij de andere afsteken, wil zij eene andere kleur zijn. Daar
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n de zachte ineensmelting van AFSTRAFFEN, STRAFFErI.
ondertussche
AFSTRAFFEN geschiedt door het aandoen
kleuren op den duur het
eenigzins verve
van zulk eerie straf, na het uitoefenen van
oog meer behaagt, dan de tegenstelling van
welke de gestrafte weder in zijnen vorigen
al te verschillende, kan jets zeer ligtelijk al
toestand treden kan. Nadat de varier zijn kind
te veel afsteken. In dat geval echter blijft
afgestraft heeft, laat hi' hetzelve zijnen toorn
hetonderscheid, ten aanzien van opzigtig ,
niet langer gevoelen. Om die reden wordt
tat dit laatste woord van eene enkele kleur,
en somwijlen, buiten betrekking tot eenige
het slechts van de geringe straffen gezegd,
ten minste niet van zoodanige, waardoor een
kleur, alleen van den vorm, of de soort der
kleeding gezegd kan worden, terwijl afstemensch zijne eer en zijn Leven verliest.
STRAFFEN, daarentegen, worth dan gebezigd,
kend de tegenstelling van meer dan eene
kleur vereischt. Ook van andere, kwalijk bij
wanneer een misdadiger, om een groot misdrijf, tot afschrik van anderen, aan de kaak
elkander voegende, zaken, zegt men afstegezet, aan den live getuchtigd, gebannen,
ken • maar altoos moet er meer dan 66n
of gedood wordt.
voorwerp wezen ; hetwelk bij opzigtig zijn
niet vereischt wordt.
AFSTROOPEN, AFIIALEN, VILLEIN.
VILLEN zegt, eenvoudig, van vel ontdoen.
AFSTEKEN, AFVAREN, VERTREKKEIC.
AFHALEN drukt nit, dat zulks door trekking
VERTREKKEN is het algemeene woord, als
geschiedt, en is ook van andere voorwerpen,
heteekenende het aanvangen eener reize ,
verwijdering van lien card.
dan van de huid gebruikelijk: snijboonen
of eerier an
afhalen. AFSTROOPEN bevat het denkbeeld van
AFVAREN is dit aanvangen eener reize, wanafhalen, maar duidt nog daarnevens aan.
neer zij te scheep geschiedt •; men gebruikt
het echter meer van het vertrek van middeldat de afhaling bewerkstelligd wordt door
matig vaartuig, dan van zeer groote scheden bovenrand om te krullen, en het vel, of
wat het antlers zijn moge, of te trekken,
pen. AFSTEKEN is afvaren, wanneer zulks
door voortstuwing van het vaartuig gezoodanig, dat het binnenste buiten konie.
Eenen paling, eenen haas het vel afstroopen.
schiedt, bij voorbeeld, met eenen schippersDe kous voorzigtig van het gezwollen been
boom, of haak, van den veal •; het komt dus
afstroopen. Al de drie woorden worden ook,
bij nog kleiner vaartuig te pas , dat onmiddoch met eenig verschil van beteekenis, in
dellijk tot aan den wal kan naderen. Toen
den figuurlijken zin gebruikt. Afhalen beet,
nu de tijd om te vertrekken gekomen was ,
in dat geval, iemand iets onregtmatig ontrogstakes zij met de boot van land naar het
schip, en voeren terstond af. Vertrekken, en
gelen, dat hi' wel geeft, loch ongaarne, of
strijdig met hetgeen hi' anderen verschuldigd
nog eigenlijker afvaren en afsteken, zegt men
is. Mi llen beteekent, in dezen zin, iernand
zoo wel van het vaartuig, als van de reizigers.
alles ontnemen, zelfs hetgeen hem zoo na is,
als aan een dier deszelfs huid; hem zoo naakt
AFSTEKEN, AFSCHIETEN.
maken, als een dier, at men van deszelfs vel
Beide zegt men van het losbranden van
ontbloot heeft. Afstroopen heeft dezelfde behet hedendaagsche schietgeweer. AFSTEKEN
wordt gebruikt, wanneer men alleen de werteekenis van naakt, glad maken, maar wordt
king van bet buskraid, de ontbranding, ontalleen op landen, niet op menschen toegepast. De vijand stroopte het omliggende land a f .
ploffing, of losbersting op het oog heeft •;
AFSCHLETEN, wanneer men daarbij de aanwending dier werking tot het voortdrijven AFSTUITEN, WEDERSTUITEN, TERUG STUITEN.
van eenig werptuig bedoelt. Dus zegt men,
Verschillen als de voorzetsels. AFSTUITEN
met juistheid, van vuurwerken, dat zij afgezegt eeniglijk, dat het aanbotsend voorwerp,
door eigen veerkracht, of door die van het
stoken, ma niet, zoo als wel eens in de
wandeling plaats heeft, dat zij afgeschoten
getroffene , weder van hetzelve afwijkt •;
worries, Een ander onderscheid, niet in het
WEDERSTUITEN, Of TERUG STUITEN, dat die afwijgelegen, heeft
king geschiedt in, of naastbij in, de streekverschil der woo
lijn der aanbotsing •; met andere woorden,
het gebruik ingevoerd. Van zoodanig schietgeweer, waarbij het vuur onmiddellijk aan
dat de aanbotsing geschied is loodlijnig op
het buskruid gebragt wordt, gebruikt men
de getroffene oppervlakte. Treft eeryveerkrachtig ligchaam, zonder door te dringen,
beide arschieten en afsteken •; daar, waar
eenig afzonderlijk werktuig, een geweerslot,
de oppervlakte van eenig ander, met genoegbij voorbeeld, tusschen beide komt, zegt
zame kracht, in eene schuinsche rigting, zoo
stuit het af ; gebeurt zulks regtstreeks, zoo
men alleen het eerste. Bet kanon wordt
stuit het weder, of terug. Wederstuiten en
afgestoken, een snaphaan afgeschoten. — Zie
terug stuiten zijn, wat de et ek e
betreft,
verder Aflossen, Afschieten.
vrij nabij van dezelfde kracht •; alleenlijk
zegt het eerste, ten gevolge der botsing,
AFSTIJGEN, zie S t" en.
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nogmaals denzelfden weg doorloopen ; het
andere, door dezelfde oorzaak afvliegen in
de rigting, naar Welke te voren de rug, de
achterzijde van het aanbotsend voorwerp
gekeerd was. Het werkwoord terug stuiten
is meer in gebruik, dan het zelfstandige
naamwoord terugstuit ; en, daarentegen, het
zelfstandige naamwoord wederstuit, of weerstuit, meer, dan bet werkwoord wederstuiten.
AFTILLEN, zie Afiigten.
AFTREK, VERTIER.
Verkoop van waren, dat is van zaken,
welke men met het oogmerk en in de verischte hoeveelheid bezit, om daarmede
e
handel te drijven. Wanneer zich koopers
opdoen, aan welke de verkooper zijne goederen kan afzetten, en inzonderheid, wanneer de koopers zelve zoo veel drifts toonen
om te koopen, dat zij den verkooper opzoeken, dan is er AFTREK. En wanneer de verkoop niet bij geheele partijen te gelijk, maar
meer in het klein, geschiedt, dan is er
VERTIER. De behoefde der gezamenlijke koopers, en die van ieder in het bijzonder,
veroorzaakt vertier ; de aanvraag brengt
aftrek te weeg.

AFWE.

AFVAARDIGEN, AFZENDEN.
AYVAARDIGEN is edeler, dan AFZENDEN. De
afgezondene vervult slechts zijnen last ; de
afgevaardigde vertegenwoordigt dengenen,
die hem afgezonden heeft, of behartigt althans deszelfs belangen.
AFVALLEN, zie Aftuimelen.
AFVAREN, zie Afsteken.
AFVEGEN, AFDROOGEN, AFWISSCHEN.
Door middel van eenen .doek, of eenig
ander reinigingswerktuig, wegnemen. AFDROOGEN wordt alleen van natte, AFVEGEN en
AFWISSCHEN van drooge, zoo wel als van natte
din en gebezig,
d inzonderheid echter van
zulke, die vuil en bestoven zijn, en wordt
door wegstrijking te wee gebragt. Wanneer
van natte din en b. v. van tranen, gesproken worth, dan houdt men ardroogen niet
alleen voor natuurlijker, maar ook voor edeler. In eenen figuurlijken zin bezigt men
ook alleen tranen afdroogen, en niet afvegen,
of afwisschen : hi' droogt de tranen van de
wan en der ongelukkigen.
AFVLOEIJEN, zie Stroomen.
AFVORDEREN, zie Eischen.

AFTUIMELEN, AFVALLEN, NEDERVALLEN, NEDERSTORTEN, VALLEN.

is hetgemeene werkwoord, waarvan de overige wijzigingen zijn • het heet,
door de werking der aantrekking-, of zwaartekracht van een ligchaam, deszelfs middenP unt naderen. NEDERVALLEN drukt hetzelfde
denkbeeld uit, versterkt door de verdubbeling, welke het anderzins overbodige voorzetsel neder daaraan bijvoegt ; neder Loch
wijst altoos de rigting aan, waarin de zwaartekracht werkt. NEDERSTORTEN is metgeweld
nedervalien, zoo als zeer zware, of van eene
groote hoogte nederkomende ligchamen
doen, wanneeriets derzelver vaart vertraagt.
AFVALLEN is, door vallen, eerie scheiding onder aan van het een waarmede men te voren
verbonden was. AFTUIRELEN drukt uit, dat
het afvallend ligchaam zich, in den val, om
zich zelf ronddraait. Alle deze woorden kunnen ook in den figuurlijken zin genomen
worden, inzonderheid vallen en afvallen.
Vallen drukt, in lien zin, altoos eene verergering van toestand, vooral van den zedeliken toestand, uit : 's menschen val • afvallen eene verergering van toestand, met
verlating van een verbond : na Hannibals
overtvinningen in Italie, vielen vele steden
aldaar van de Romeinen af. Inzonderheid
wordt afvallen, afval en afvallig gebezigd
van de verzaking eener aangenomene kerkleer : Juliaan, de afvallige.

AFVRAGEN, zie Eischen.

VALLEN

AFWAA1JEN, WEGWAAIJEN.
Het verschil lit in de voorzetse1s ; af
duidt scheiding, weg verwijdering aan.
ffIljn hoed woei van mijn hood af, ik wilde
hem wederkrijgen, maar de geweldige wind
had hem buiten mijn gtzigt weggewaaid.
AF WAC H TEN, VEawitcumN.
In denzelfden toestand blijven, tot dat
iets, hetwelk men vooruit ziet, gebeurt.
WACHTEN heeft deze beteekenis, zonder eenig
nevenbegrip : ik kan niet langer wachten.
AFWACHTEN voegt hierbij het begrip, dat men
ten einde toe, tot op het daarzijn der vooruitgezienegebeurtenis, wacht : ik zal mjnen
broeder hier afwachten, dat is, ik zal hier
blijven, tot dat mijn broeder komt. VERWACHTEN ziet meer op het vooruitzien zelf •; van
daar het naamwoord verwachting. Wacht
den uitslag al, dikwijls is hij gunstiger, dan
men had durven verwachten.
AFWENDEN, zie Afkeeren.
AFWENNEN, ONTWENNEN
Allengskens van eerie gewoonte doen afstaan. In de eersteplaats verschillen de
woorden daarin, dat AFWENNEN de zaak, ONTWENNEN denpersoon ten voorwerp heeft:
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men went zich (aan zich) eene gewoonte af,
maar men ontwent zich van, aan, of enkel
(in kr) vierden naamval) eene gewoonte.
Vervolgens drukt afwennen alleen uit, dat
degewoonte eene daad niet te doen, de gewoonte van die te doen doet ophouden.
Ontwennen schijnt aan te duiden, dat de
gewoonte, welke men verlaat, naauwer aan
onsgehecht, dat derzelver verzaking met
eenige moeite, eenige opoffering verbonden
is. Men went zich hex een ons eigenlijk
onverschillig, het een niets meer dan eene
lauteregewoonte is ; men ontwent zich
het een ons eenig genoegen verschafte.
Bus behoort men te zeggen : zich het scheelzien, het stameren afwennen, en daarentegen •; zich het snuiven, den drank ontwennen. Op dezelfde wijze onderscheiden de
Duitschers de woorden abgewOhnen en
entwOhnen.
AFWENTELEN, zie Rollen.
FWEREN, zie Afslaan.
A
AFWERPEN, zie Gooijen.
AFWEZEN, zie Nwezend.
AFWEZEND, AFWEZIG, NIET TEGENWOORDIG.
Verschillen op gelijke wijze, als de woorden aanwezend, aanwezig, tegenwoordig.
(Men zie dit artikel.)
AFWIJKEN, zie Aldwalen.
AFWIJZEN, VAN DE HAND WIJZEN.
Weigeren te doen, of aan te nemen. AFWIJZEN betreft dengenen, die verzoekt; VAN DE
HAND WIJZEN, het verzoek, door' hem gedaan.
Den biddenden wtyst men af, wanneer men
zijne bede van de hand wtjst. Men wijst het
aanbod van de hand, wanneer men den aanbieder afwijst. Beide zijn dus in de uitwerking vrij gelijk. Daar het intusschen gewoonlijk minder beleedigend is, zijne
weigering op de zaak, dan op den persoon
tegronden, zoo ma van de hand wijzen
voor beleefdergehouden worden, dan afwijzen.

AKEL.

AFZIEN, zie difstaan.
AFZONDEREN, zie Afscheiden.
AFZWEREN, VERLOOCHENEN, VERZAKEN.
Eenenpersoon , eene leer of denkwijs,
waaraan men verbonden was, verlaten. AFZWE•
BEN wordt altoos tengoede genomen, voor
eeneplegtige verlating van dwaling •; VERLOOCHENEN en VERZAKEN ten kwade. Onderling
verschillen deze laatste woorden hierin, dat
de verloochening door woorden, de verzaking
met dadengeschiedt. PETRUS verloochende
zijnen meester, zonder hem in zljn hart, en
veelmin door eenige daad, verzaakt te hebben.
AI, ACII, OCH.
Het eerste, schoon in oudere talen vane en
gelijk gebruik, als ons ach, en edelgenoeg
gekeurd, om door diehters gebezigd te worden, schijnt eigenlijk een der onwillekeurige
en ongeregelde geluiden te zijn, welke meestal ligehamelijke smart aan lijders afperst.
Acts is de uitdrukking van zielslijden, en
misschien, in den oorsprong, niets antlers
dan een hoorbaargeworden zucht. Oen is de
uitboezeming van verlangen, en somwijlen
van onwil. Dus zegt men : ai gij doet int..
zeer. Ach welk een ongeluk. Och mogt het
mtj gebeuren. Och! wat word ik gekweld, —
wat doetgij mij moeite aan.
AJUIN, UIJEN.
Eigenlijk dezelfde vrucht. UIJEN is in het
gemeene leven gebruikelijk, om die soort
aan te duiden, welke tot huisselijk keukengebruikgeschikt is •; AJUIN bezigt men van het
geheele geslacht. Van daar, dat men zegt
aard-ajuin , zee-ajuin , niet aard-uijen ,
zee- uijen.
AKELIG, VERVAARLIJK, NAAR.
Het een benaauwdheid, schrik vervvekt.
VERVAARLIJK onderscheidt zich hetgemakkelijkst •; het is duidelijk dat en , hetwelk
vervaard, verschrikt maakt, De aandoening,
welke het vervaariijke verwekt, is sterker,

dan die door het AKELIGE of run wordt te
weeg gebragt. {Vat deze beide woorden
betreft, zoo schijnt, in den eersten opslag,

hetgebruik dezelve niet te onderscheiden.
AFWISSCHEN, zie Afregrn.
MARKEN, zie Dalen.
/MENDEN, zie fvaardigen

In de meeste gevallen wordt naar -gebezigd,
waar men zich even gevoegelijk van akelig
zou kunnen bedienen, en orngekeerd. Eene
opene wonde is een akelig, ook een naar
gezigt. Wanneer men echter de kracht der

AFZETTEN., zie Janippett.

woorden, door derzelver toepassing op
sterkere voorbeelden , beproeft ontwaart
men spoedig, dat reeds het gehruik dezelve
genoegzaam onderscheidt. Een slagveld,met

AFZIEN, zit; Afieeren.

ziellogenden en liken bedekt, is een akelig
schoutvspel. Naar zou bier zoo goed niet te

AFZETTEN, zie Ardanken.
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pas komen. Uit het gebruik blijkt dus reeds,
dat het eerste sterker is, dan het tweede.
Di t wordt bevestigd door de grondbeteekenis.
Naar is, of ens dezelve, het een benart,
den boezem prangt, het hart beklemt •;
akelig, h et een zoo sterk een gevoel van
,
vrees of ijzing verwekt
dat het in beklag
doet uitbersten, het zuchtend geluid ach doe
staken.
AKKER, LAND, VELD.
Een deel van de oppervlakte der aarde.
Eigenlijk word t LAND te en water overgesteld.
Te water en te land. Jan land treden. VELD
is land, dat niet meer in den oorspronkelijken woesten staat is, zonder dat men bepaalt,

bebouwd wordt. Bit laatste
f het werkelijk
o
wordt door het woord AKKER uitgedrukt. Een
korenakker is een bebouwd, meestal afgemeten, stuk gronds, waarop werkelijk koren
geteeld worth; een haverveld ook zoodanig,
waarop haver gestaan heeft. In het gebruik
wordt voorts land overgesteld teen stall :
verlaat de muffe steden, vlugt naar 't land !
Op het land gaan wonen. Veld staat over
tegen huis, dak of andere beschutting. Op
het veld • op het open veld.
AKKERBOUW, LANDBOUW.
Vertoonen hetzelfde onderscheid als akker
*en land. LANDBOUNV is de bearbeiding der
,aarde in het algemeen, zonder onderscheid,
of de grond reeds tot bouwland ingerigt is,
of niet. De AKKERBOUW is nimmer eene ont-

ginning. Wanneer men dus den veldarbeid
teen eenigen anderen tak van bedrijf of
nijverheid overstelt, zegt men beter landomdat het eerste ook de
,
dan akkerbouw
oorspronkelijke bebouwing insluit.
BOER, BOUWMAN, LANDBOUWER ,
,
LANDMAN,
VELDELING.

AKKERMAN

Die zijn bedrijf en bestaan op bet land
.beeft. LANDMAN en VELDELING drukt zulks in
het algemeen uit • het laatste is uitstuitend
,dichterlijk. LANDBOUWER en AKKERNAN geven
welken men dezen naam
te kennel),
dal, zij,

toelegt, zich werkelijk met de bebouwing,
plat is beploeging en bezaaijing van het land,
.de bearbeiding van den akker, bezig [louden ;
het kan dus nietgevoegelijk gebruikt wortlen van zoodanige landbewoners, die eeniganvden veeteelt en van het zuivel levee.
lijk
Een noordhollandsche kaasboer isgeen
geen landbouwer. BOUWMAN is
akkerman ,
van eene ruimere beteekenis , bower Loch is
het woord, vvaaruit, bij zamentrekking. het

gemeenzamere DOER is voortgeko,men.. Bit
laatste beteekent alle landlieden , zonder
onderscheid, doch voor zoo verre zij eenen
stand uitmaken. Hetzij we ens de mindere
beschaving van dezen stand, met die der

ALLE.

stedelingen vergeleken , hetzij we ens de
verachting , waaraan dezelve zoo lang en
onverdiend is blootgesteld geweest, en den
band van lijfeigenschap, waaraan deszelfs
leden onderworpen waren, wordt de benamin g van boer voor minder vereerend, dan
die van land- of bouwman, gehouden, en
menigmaal met een scheldwoord gekoppeld :
een lompe boor. Van daar ook boersch, hetgeen van de beschaafdere zeden afwijkt.

ALEER, ALVORENS,EER DAT, VOOR DAT.
Voegwoorden, die uitdrukken , dat het
onmiddellijk volgende gedeelte der rede op

eenen lateren tijd ziet, dan het vorige.
en

ALEER

verschillen van UR DAT, VOOR
DAT, alleen door het voorgeplaatste woordje
al, hetwelk somwijlen, maar niet altijd, de
beteekenis versterkt; in dit geval maakt het
de twee eerste woorden van een verhevener
spraakgebruik, dan de andere. Het voegwoord
dat, hetwelk zoo vele voorzetsels tot voegwoorden maakt, is, in dit geval, bij eer en
voor, niet volstrekt vereischt • men kan zeggen : eer hij kwam, voor hij kwam. Schoon
het ook somwijlen achter aleer en alvorens
geschreven wordt, doet men beter, het we
te laten. Het verschil der woorden, welke wij
lit voornamelijk in dat van eer
be handelen,g
en voor •; het eerste ziet altoos op den tijd het
andere ook op de ruimte •; eer sluit noodwendig eerie vergelijking in met iets, dat later is;
voor niet alzoo, dewijl het blootelijk eerie
een tegenoverstaan kan beteekenen.
nab ijheid ,
ALVORENS

ALLEEN, EENIG.
Het een zonder lets anders is. Streng genomen, kunnen deze woorden niet als synoniem beschouwd worden, vermits het taaldeelen zijn van eerie verschillende soort. Wil
men echter de begrippen, welke zij uitdrukken, onderscheiden, zoo kan men ze e en dat
onder ALLEEN iets verstaan wordt, hetwelk
niet anders nevens zich heeft, onder EENIG
dat een behalve hetwelk niets anders bestaat. Natuurlijk betreft dit meestal din en
van dezelfde soort. Wanneer men zeg,t dat
men alleen is, bedoelt men daarmede, dat
er eene andere menschen, niet, dat ergeen
dier, of eenig ander ding, in de nabijheid
zijn. De vraag, waarom een boek alleen in
de kas staat, wit zeggen, waarom, nevens
eene andere boeken in die kas
hetzelve ,
geplaatst zijn, schoon dezelve, voor het overige, met papieren of andere zaken gevuld
ma g wezen. Hetzelfde is bet geval met EENIG,
waar achter,zoo hetnietonmiddellijk dooreen

zellstandig naamwoord gevolgd wordt, dikwijIs ook de uitdrukkelijke bijvoeging geplaatst wordt : in zzjne soort. Eenig is dus
het tegenovergestelde van vele van dezelfde
soort, alleen van vele van dezelfde soort bij
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elkander. Elk mensch is in zijn le en menigmalen alleen geweest ,
zonder daarorn
m ooit
de eenige mensch geweest te zijn. Zooveel
wat het onderscheid betreft tusschen eenig
en alleen, in den zin van afgezonderd genomen • het Iaatste woord echter heeft, in het
nederduitsch,
nog eerie andere beteekenis
,
die het zinverwant met eenig maakt. Wanneer riamelijk alleen, even als zulks met verscheiderie andere bijwoorden geschieden kan,
onmiddellijk achter een zelfstandig, of voornaamwoordg
eplaatst wordt, alsdan verliest
het de beteekenis van afgezonderd in plaats,
en nadert tot die van eenig in soort. Hi' alleen is de man, die tot zulk eene daad bekwaam is • men kan bier ook zeggen :
hij is de eenige man, die tot zulk eene daad
bekwaam is. Beide de uitdrukkingen komen
in dengrond op hetzelfde neder ;• doch, zoo
het schijnt, langs verschillende, wegen. De
eerste zegt, dat de man, die menbedoelt,
op den trap van voortreffelijkheid of verdorvenheid, welke tot zulk eene daad bekwaam maakt, alleen staat •; dat hr daarin
niemand,die naar hem gelijkt, sevens zich
heeft. De andere spreekwijs duidt aan, dat
er, behalve lien man, een wezen van zijne
soort bestaat, hetwelk zulk eerie daad verrigten kan. Ondertusschen maakt dit, gelijk
wij gezegd hebben , geen verschil in den zin •
en over het algemeen moet men erkennen,
dat, zoo reeds de
stellingn
, welke
volkome
synonieme woorden ontkent, eene wederspraak gevonden heeft, die haar te regt tot
volkomen beschaafde talen heeft doen beerken , hij, die beweren wilde, dat ook de
A
spreekwijzen en wendingen eener taal niet
synoniem kunnen wezen, waarschijnlijk aldragedwongen zou zijn, zijn gevoelen op te
geven.
ALLE, ELK, IEDER, IEDEREEN, EEN IEGELIJK.
De deelen van eengeheel, eene uitgezonderd. Wanneer men dezegezamenlijke
deelen als eene som beschouwt, dangebruikt
men de uitdrukking ALLE. Om alle de deelen
afzonderlijk, een voor een genomen, awl te
duiden, zegt men ELK. IEDER, IEDEREEN, EEN
/EGELIJK drukt dit laatste uit, voor zoo verre
van menschelijke of redelijke schepselen
gesproken wordt. Hieromtrent is, met betrekking tot de beide laatste woGrden, geen
twijfel ; doch vele en ook goede schrijvers,
gebruiken elk en ieder onverschillig, ow
redelijke en redelooze, levende en levenlooze
voorwerpen aan te duiden,
Bijna alle talen kennen deze onderscheiding, omdat zij in den aard der din en lit •;
sommige bezitten uitdrukkingen waarin de
tegenstelling nog sterker uitkomt, dan in de,
ke woorden alle en elk.
overalgebruikelij,
Men denke aan het latijnsche univer8i en
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singuli,
het hoogduitsche sand und sonders.
Onze oude, in hare spreekwijze zoo naauwgezette, wetgeving, den wil des Souvereins
aan de staatsmaatschappij in het algemeen,
en aan elk der staatsburgers in het bijzonder, alspligt voorschrijvende, bediende zieh,,
oin deze reden, van het bekende formulier :,
alien en een iegelijk. De uitdrukking een,
iegeliA is eenigzins verouderd •; iedereen
versterkt het denkbeekl, hetwelk reeds in
leder opgesloten Lit door
door nog eenmaal te
herhalen, dat de leden van het collectier
geheel, een voor een genomen worden. Eene
soortgelijke versterkende verdubbeling verWont ook het engelsche every-one.
ALLERHANDE, ALLERLEI, VELERRANDE,VELERLEI, VERSCREIDEN.

Het een niet van eene soort of gedaante'
is. Weinige uitdrukkingen zijn er, tusschen
welke hetgebruik minder onderscheid
maakt, dan tusschen ALLERHANDE en ALLE
LEI. Zonder hetgeschil omtrent de be w'
afleiding der uitgangen van hand en lei te
wilier, beslissen, schijnt de eerste op een
meer innerlijk, van geslacht of oorsprong
ontleend, en de andere op een uiterlijk onderscheid vangedaante te wikzen. In deze
onderstelling zou allerhande eene verzameling van din en zijn, die in den aard ver
schillen, allerlei eerie verzameling van
din en wier onderscheidend kenmerk men
in vormof voorkomen zoekt. Men zou, b.
v., moeten zeggen : krijgsvolk van allerhande wapenrusting en van allerlei montering, omdat de wapenrusting in aard en
bestemming, de montering doorgaans slechts
in snee en kleur verschilt. Dat hetbijvoegelike naamwoord alle in allerhande en allerlei, niet de volstrekte algemeenheid beteekenen kan, spreekt van zelf •; het zou, in
velegevallen, aan de onmogelijkheid grenzen, alle soorten te zamen breng,
en alle
vormen te vertoonen. Men verstaat onder
hetzelve niets meer, dan eene menigte, eene
veelheid • doch zoodanig eene veelheid, dat
het oog niet terstond kan overzien, in hoe err
zij van de algerneenheid verschilt. Hieruit
volt natuurlijk, en ook het gebruik bevestigt zulks, dat VELERHANDE en VELERLEI eene
geringere hoeveelheid moeten aanduiden ,
dan de beide vorige woorden. VERSCHEIDEN
zegt, volgens de oorspronkelijke beteekenis,
alleen, dat de voorwerpen, welke men bedoelt, aidgelijk zijn •; doch, even als volstrektegelijkheid, identiteit, en dus eenheid,
medebreng,
t even zoo is, aan den anderen
kant, ongelijklieid niet denkbaar zonder
meerheid. Van hier, dat men verscheiden is
begonnen te gebruiken in den zin eerier
veelheid. Zelfs is men zoo verregegaan, dat,
ofschoon twee voorwerpen genoegzaam Wft-'
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ren, om verscheiden te zijn, men dit woord,
in de beteekenis, waarvan wij spreken, altoos
gebruikt, om een rooter getal dan twee te
kennen tegeven. Oridertusscben is het, van
de hierboven vergelekene woorden, in twee
voornamepunten onderscheiden. Vooreerst
drukt verscheiden altoos eenegeringere hoeveelheid uit, en, ten andere, wordt, bij het
gebruik van dit woord, strijdig met deszelfs
grondbeteekenis, in vele gevallen, minder
op het verschil der din en gezien, dan op
derzelvergetal.
ALLERLEI, zie Allerhande.
ALMAGT, zie Magt.
ALMOGEND, zie Magt.
ALOM, OVERAL.
Op alle plaatsen. Niet zeer in het oog vallend is het onderscheid tusschen deze twee
bijwoorden. Misschien inag men, op grond
van de verschillende beteekenis der voorzetsels om en over, aannemen, dat A LOM slaat op
dengeheelen kreits, waar zich jets bevinden
kan, OVERAL op elke plasts in dies kreits.
Hetgebruik schijnt dit eenigzins te bevestigen. Immers leest men meer : de tijding
verspreidde zich atom , dan overal • en
omgekeerd : men hoort die *ling overal,
waar men komt, mingewoonlijk atom, waar
men komt. Vol ens deze onderscheiding zou
men van de Godheid, die niet eigenlijk
gedacht kan worden, op eene plaats, in een
bepaald gedeelte der ruimte, aanwezig te
zijn, beter zeggen, dat zij atom-, dan dat zij
overal tegenwoordig is. Voor het overige
behoort het eerste woord, reeds omdat het
korter en beter klinkend is, tot den verhevener stijl.
ALS, DAN.
Niet anders synoniem, dan voor degenen,
die met de regelen der taal en het beschaafde
spraakgebruik onbekend zijn. Am volgt
heteerste lid eerier vergelijking, DAN, achter
dat eener tegenstelling. Zoo goed als zijn
vader, — even schoon als hare zuster •; beter
dan hare moeder, — minder rijk dan zijn
buurinan, — niemand dan hi j, — anders
dan men gewoon is, enz.

ALWE.

ALTHANS, ALTOOS.
Beidegenomen in den zin van ten minste.
Hetgebruik maakt tusschen de twee woorden weinig ander verschil, dan dat bet laatste bijna eeniglijk in het gemeenzaam gesprek, het eerste ook in den schrijfstijl
gebezigd wordt. Wilde men, op grond der
afleiding , eenig onderscheid makes , zoo
zou ALTRANS kunnen heeten : alle waarschijnlijkheid, wat de omstandigheden betreft, te
zamengenomen, en ALTOOS, alle waarschijnlijkheid bijeen genomen, wat den tijd betreft.
Re althans heb het nietgedaan ; ik altoos heb
er niet van gesproken ; dat is, alle omstandigheden, of ook alle mogeltjkheid van ti 'd
in rekening gebragt, is het niet te gelooven,
dat ik hetgedaan, of er van gesproken heb.
Op dezelfde wijze als wij altoos gebruiken,
zeggen ook de Franschen : ce n'est pas mai
toujours.
ALTOOS, ALTIJD, INNER, GEDURIG.
Het een zonder ophouden, of uitzandering,
geschiedt. ALTIJD en ALTOOS sluiten zulks op
de algerneenste wijze in, zoo wel rugwaarts in
het verledene, als voorwaartsin de toekomst.
Hi' is altoos een braaf man geweest, hi' zal
het altoos blifven. Men moet altijd (bij
dag en bij nacht, in goede en kwade dagen)
ztjnen pligt doen. INNER ziet, volgens onze
oudste taalkenners, even als het tegenovergestelde nimmer, alleen op het toekomende:
men moet immer (onafgebroken) deugdzaam
ztjn. GEDURIG beteekent datgeen, waarvan de
voortduur niet ophoudt. Het gebruik, onder,
tusschen, heeft verkozen
juist dit woord
ook aan te wenden van het een zich
menigmaal herhaalt, en dus noodwendig bij
afbreking geschiedt. Wat ik hem ook zeg,
hi' kontt gedurig weder • hi' kwelt n4igedurig. Hier heel het niets anders, dan telkens •;
loch in deze en soortgelijke gevallen, wordt
de duurzaamheid toegepast niet op de daad,
rnaar op de gewoonte. Hi' heeft de gedurige,
de aanhoudendegewoonte van terug to
konten, van mij to kwellen. Tusschen
altijd en altoos is het bijna niet mogelijk
eenig onderscheid op te even , vermits
beide de woorden, waarmede al hier zamengesteld is, outings tijd beteekenden.
ALWEDER,

ANDERNAAL, NOGNAALS, OP NIEUW,

WEDERON.

ALTAAR, OUTER.
Hetzelfde woord, eigenlijk alleen door vervan wisselletters onderscheiden. In het
schil
ebruik wordt OUTER meer uitsluitend van
g
degodsdienstoefening der oude Heidenen
gebruikt, ALTAAR beide van de heidensche
odsdienst en van die der Joden en der
g
Christenen, De.hoornen des altaars, — het
sakrament des altaars,

Woorden, die alle beteekenen, dat meer
dan eenmaal eene soortgelijke handeling ,
opvolgelijk , is voorgevallen. ANDERNAAL
geeft te kennen, dat de handeling nog eenmaal is voorgevallen •, want op eèn, niet op
meer, volgt ander • van Kier een en andermaal, hetwelk men vangebeurtenissen bezit,
g
in denzelfden zin, als een en ander van
personen. NOGNAALS kan, na eene menig-
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vuldiger herhaling der daad, gebezigd worden. 1Va dien dag, dikwerf bij mij geweest
te zijn, kwam hzj nogmaals weder, enz.
ALWEDER voegt, bij de beteekenis der herhaling, die van eene snelle herhaling ; het
zegt zoo veel, als reeds weder : komt gij mij
alweder lastig vallen ? dat is , na zulk eene,
korte tusschenpoos van rusle. WEDEROM vereenigt den zin van herhaling met dien van
wthkeerigheid : zegt gij, dat ik Itztj bedrieg,
ik zeg u wederom, dat gij op te losse gronden oordeelt. ook wel met dien van terugwending : h i keerde wederom. Or NIEUW
duidt aan, dat de vorige daad ten einde was,
en dat de herhaling eerie andere daad is, van
de vorige afgescheiden, en niet eene voortzetting derzelve : ik meende het reeds ontkomen te zzjn, toen ik mij op nieuw aangevallen zag.
BEROEP, HANDWERK.
AMBACHT,
De duurzame werkzaan-rheid, waardoor
men in de maatschappij zich het onderhoud
verschaft, in ruiling teen de dieristen ,
welke men haar bewijst. BEROEP is de algemeenste en tevens de vereerendste uitdrukking der drie , door dezelve verstaan wij de
werkzaamheid, tot welke aanstelling van
hooger hand, of verkregene kundigheden
oils beroepen, ons als ware het de bevoegdheidgeven. Zij sluit zoo wel de oefening der
edeler, of zoogenaamde vrije, kunsten in ,
als den werkdadigen arbeid, bij welken 'smenschen verhevener deel of niets , of weinig verrigt. Advokaat, arts, onderwijzer te zijn, is
een beroep, een BANDWERK, Of ANBAcHT.Beide
deze laatste woordengeven te kennen, dat
ligchamelijke arbeid noodig is tot de uitoefefling der werkzaamheden, welke zij onderstellen.Timmerman, smid te zijn is wel in het
algerneen een beroep • maar , meer bepaald
uitgedruk t,is het een handwerk, of ambacht.
Tusschen deze uitdrukkingen zelve schijrit
dit onderscheid te bestaan. Handwerk wordt
voorgeringer gehouden, dan ambacht •; hetzij, omdat daarbij zoo letterlijk en stellig te
kennen wordtg
egeven,dat handarbeid
tot oefening der beroepen van deze soort
vereischt wordt • hetzij, omdat bij dezelve
inderdaad slechts de handigheid tot het uitoefenen eener bepaalde verrigting gevorderd
wordt, niet de ervarenheid en het beleid,
welke ons in staat stellen, de verkregene handigheid op al datgene toe te passen, waarbij
zij aangewend kan worden. Timmerman of
smid te zijn, kan, gelijk wij boven zeiden,
een beroep , en meer bepaaldelijk een handwerk, of ambacht , genoemd worden • maar,
wil men nog juister spreken , dan is het een
en het ander een ambacht en geen handwerk.
Daarentegen verdient het klompenmaken ,
het nettenbreijen , b.
, slechts den
v.
naam
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van handwerk, en niet van ambacht. De timmerman en smid toch vervaardigen, met inspanning hunner geestvermogens , zoo wel
als hunner ligchaamskrachten, met aanwending van verkregene kundigheden, zoo wet
als van behendigheid, geenszins bepaalde,
nimmer afwisselende werkstukken, maar al
wat binnen den omvangkomt van het beroep,
dat zij aangeleerd hebben.
AMBT, BEDIENING, DIENST, WAARDIGREID, POST,
BAANTJE.

Hetgeheel der pligten, welke eenen aangestelden opgedragen zijn. AMBT heeft voornamelijk betrekking op de verrigting zelve :
het predikambt , het regterambt. BEDIENING
ziet op de dienst, die men een ander doet •;
het brengt dus een denkbeeld van ondergeschiktheid mede. DIENST, onderscheidt zich
van ambt en bediening daardoor, dat de vervan dezen
rigtingen ,
welke bijarnemen
het wa
gevorderd worden, op openbare werkzaamheden en staatsverrigtingen betrekking hebben, terwip daarentegen dienst de verpligtin g tot werkzaarnheden aanduidt , waartoe
arbeidgevorderd wordt. Hi- heeft eene
dienst als stalknechtgekregen. De dienst in
dit huffs is zeer zwaar. Om deze reden heeft
men reeds vroeg , in het besef der onafhankelijkheid , welke aan regterlijke uitspraken
toekomt , zich onthoudende
pligten der
,
regters eene regterdienst te noemen. Predikdienst wordt evenzeer als predikambt geg
zed,
want de precliker beschouwt zich als
staande in de onmiddellijke dienst van God,
of van hetgoddelijke woord. Ook wordt
dienst voor krzjgsdienst genomen : 110 is
in dienstgegaan. WAARDIGHEID duidt
niet zoo zeer een ambt zelf , als wel de
met het ambt verbondene aanspraak op
hooger eer en aanzienlijker rang aan, en
wordt daarom van zulke verhevene aanstellingen gebezigd, waarmede eigenlijk geen
ambt verbonden is : de waardigheid eenes
Generaals, eenes eersten Ministers , eenes
Stadhouders, enz. POST ziet op de plaats,
welke de ambtenaar bekleeden moet, en
waarop hi' gesteld is, even als de krijgsman
op het punt, dat hi' bewaakt, om de pligten,
welke dezeplaatsing hem oplegt, te volvoeren. BAANTJE, (indien een woord meer tot
den la en dan den gemeenzamen spreektrant behoorende, verdient, hier in vergelijking genomen te worden) drukt eerie
geringe bediening uit, maar zoodanig eene,
die, reeds op zich zelve voordeelig, eene
schrede is tot hoogere bevordering.
AMBTENAAR, BEAMBTE.
De met eenig ambt bekleede. Ongetwijfeld
is de uitdrukking BEAMBTE vereerender, dan
die van AMBTENAAR. Beambte zegt, krachtens
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deszelfs vorming,
dat iemand met een ambt
bekleed, dat het hem opgedragen is; amblenaar, dat hi' het uitoefent. In de eerste plasts
verwijst men dus op de hoedanigheden, die
den beambte het ambt hebben doen waardig
keuren ; in de andere, op de verrigting der
ambtsbezigheden. Even zoo stelt men zich,
bij de uitdrukking beambte, meer den persoon, bij ambtenaar, meer zijnen stand voor
oogen ; waarom men ook, van lien stand
sprekende, niet zegt de beambten •; maar de
ambtenaren.
ANGEL,
HOEK.
Eene spits met wederhaken. Ma deze
beteekenis, als de algemeene van beide de
woorden door aan, dan is derzelver onderScheid ook ligtelijk gevonden •; want alsdan
zou HOEK eenengekromden, en tot de vischvangst ingerigten ANGEL uitdrukken. De
woorden zouden dus eenigermate verschillen,
alsgeslacht en soort. Het gebruik schijnt
hiervoor tepleiten •; want hoezeer men angel
van het latijnsche acus en aculeus moge
afleiden, zoo bezigt men het, bijna uitsluitend, voor zoodanige spits, die met haken
voorzien is, en in degemaakte wonde blijft
vastzitten : de angel eener bij. De frankische
spietsen, welke de Romeinen, den klank des
woords aan eenen uitgang hunner taal verbindende, an ones noemden, hadden ook
wederhaken. Hetzelfde denkbeeld schijnt
en en
voort te Buren in de zamenstelling,
voetangel een prikkel te zijn, die, in den voet
getreden, daarin vastgehecht blijft.
ANGST,

BANGHEID, SCHRIK, &BROOM, VREES,

ANTW.

eene aandoening, zoo kan men ook angst en
bangheid gevoelen, zonder voor dezelve, even
als voor vrees of schrik, een bepaald voorwerp
te hebben. Hetgerucht van 's vijands nadering verspreidde allerwegen schrik •; nog
eenen tijd lang boezemde de verwachting
zijner komst aan velen vrees in • en zelfs toen
men zich verzekerd had, dat er voor deze verwachting een grond was, konden sommigen
zich van hunnen angst niet ontslaan. De uitgang heid zet aan bangheid nog meer de
beteekenis van eenen to Land bij. Op gelijke
wijze drukken BESCHROOMDHEID en BEVREESDHEID den toestand van den beschroomden of
bevreesden uit. Hetzelfde heeft lasts bij de
overige woorden. BEANGSTHE1D en ANGSTVALLIGHEID verschillen daarin, dat het eerste
eenen staat, het andere eene geaardheid mitdrukt. De man van moed kan beangstheid
gevoelen, maar hi' toont eene angstvalligheld. Deze laatste, omdat zij harm grond in
degeaardheid, en niet in oorzaken van buiten, heeft, kan ook plaats hebben we ens
din en eigenlijk te beuzelachtig, om vrees
of angst in te boezemen. SCHROOMVALLIGHEID
verschilt op dezelfde wijze van besch,roomdheld. BEDEESDHEID is eene beschroomdheid,
die zich door eene uiterlijke belernmering
in spreken of handelen openbaart. BENAAUWD,
HELD is eene sterkere mate van beangstheid.
BEZORGDHEID is eene bevreesdheid, met zorg
gepaard •; men is, namelijk, bevreesd voor
het een ons teed kan toevoegen, bezorgd voor
hetg
een waaraan men,
vreest
, dat teed zal
toegevoegd worden. VERVAARDHEID is een
hooge trap der gewaarwording, door vrees
of schrik te weeg gebragt.

ANGSTVALLIGHEID, BEANGSTHEID, BEDEESDHEID,
RENA AUWDHEID BEVREESDHEID, BEZORGDHEID,

ANGSTVALLIG, zie Angst.

SCHROOMVALLIGHEID, VERVAARDHEID.

De onaangename indruk, welken het vooruitzigt van lets, dat wij voor kwaad houden,
oils veroorzaakt. SCHROOM is eene niet zeer
sterke vrees , welke bij ieder , zonder
onderscheid, door een moedig besluit
te overwinnen is. Ten aanzien der VREES
is zulk eene zelfsoverwinning niet aan alle
g
estellen mogelijk. SCHRIK is eene sterke
vrees, die ons plotseling overvalt. ANGST en
drukken
BANGHEID, beide afgeleid van en drukken
die beklemming des gemoeds uit , welke
vrees, schrik, en andere, met dezelve verwante , aandoeningen verwekken. Wel is
waar, dat deze aandoeningen en uitwerkselen
der voorwerpen zip], welke dezelve te weep
brengen •; loch zij worden, op hare beurt,
oorzaken dergemoedsgesteltenis, welke wij
door angst en bangheid verstaan, Deze laatste
geven, om dezelfde reden, eenen duurzamer
indruk te kennen, dan de eerste. Daar men
nu van eenen gemoedstoestand sc:nwijlen
zich minder reden weet tegeven, dan van

ANTWOORDEN, BEANTWOORDEN, HERNEMEN.
Iets op eene tot ons gerigte rede zeggen.
ANTWOORDEN en BEANTWOORDEN, schoon in vele
gevallen het eene voor het andere kan genomen worden ,
verschillen echter niet alleen in
de woordvoeging, daar men namelijk zegt le'nand antwoorden, met den derden naarnval
des persoons, en op eene vraag antwoorden, of
ook enkel antwoorden, en eene vraag beantwoorden; maar somwijlen ook in beteekenis.
Antwoorden onderstelt altoos eene vraag, of
iets, dat aan eene vraag gelijk is, en heeft de
lgemeenste beteekenis. Beantwoorden heet
a
een antwoord op iets geven, welk antwoord de
an gevoerde zaak afdoet en beslist. Daarom
a
is eene tegenwerping beantwoorden meer,
dan op eene tegenwerping antwoorden. Hi
heeft op de tegenbedenkingen zijner partij
niet geantwoord, vermoedelijk , omdat hij het
zich niet toevertrouwde, dezelve te beantwoorden. HERNEMEN verschilt van antwoorden en beantwoorden, in zoo ver, dat het ei-
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genlijk het voortzetten eener afgebroken cede
beteekent : terwij1 hij nog sprak, verstoutte
zich zijne partij allerhande smaadredenen
teen hem uit te braken •; hierop hernam de
spreker, na op nieuw gehoor verkregen te
hebben, enz., dat is, hierop vervolgde de
spreker zijne redevoering.
ARBEID, BEZIGHEID, WERK, WERKZAAMHEID.
Aanwending van krachten. BEzionogeeft
verder niets, dart deze aanwending, te kennen. ARBEID en WERK duiden aan, dat zij met
inspannirtg onzer vermogens, met moeite
verzeldgaat. WERKZAAMHEID is eigenlijk de
toestand van den werkenden, de hoedanigheld van den werkzamen; bij verdere uitbreiding van beteekenis, ook de soort zijner
bezigheid, het voorwerp van zijnen arbeid.
Arbeid en werk verschillen in zoo verre, dat
het eerste alleen de inspanning van krachten
uitdrukt, vereischt om lets tot stand te brengen; werk, nevens die inspanning, ook eenigzins, en somwijlen wet uitsluitend, de vrucht
derzelve, hetgewrocht. Water-, sluis- en
dijkwerken •; e werken der nederlandsche
d
Dichters. Ingeen dezer gevallen kan het
woord arbeid, te pas komen. Men zegt
wel . : ziedaar een beeld, eene schildenj,
een tapijt van uitmuntenden arbeid •; doch
deze spreekwijs zelve toont, dat men daarmede de kunst of vlijt bedoelt, door den
meester aan zijn werk te kosten gelegd. Voor
het overige blijkt uit het boven gezegde,
dat arbeid en werk het tegenovergestelde
zijn van rust of spel • bezig held en werkzaamheid het tegenovergestelde van ledigheld, en het laatste woord ook, doch in deszel fs, van het zinverwantschapmet de overige
afwijkende beteekenis, dat van vadzigheid en
traagheid.
ARBEIDSMAN, WERKMA1Y.
ARBEIDER,
Degene, die zijne, meestal ligchamelijke,
krachten tot eenig werk besteedt, over het
algemeen, tegen een daarvoor betaald wordend loon. — Ware het niet ,
dat het woord
arbeider, en nog meer het zamengestelde
mede . arbeider, ook somwijlen op werken van
het verstand werd toegepast, zoo behoefde
deze verklaring de beide beperkingen niet,
waardoor wij dezelve thans hebben moeten
bepalen. ARBEIDER derhalve is doorgaans,
ARBEIDSMAN en WERKMAN altoos eenpersoon,
die, voor loon, ligchamelijken arbeid verrigt. A rbeidsman en werkman, namelijk,
ziet op den stand, arbeider op de verrigting.
Hierom kan men zeggen, dat bij neringloosheld en stilstand van handel, arbeiders gemakkelijk te bekomen zijn, zonder datdaarom hetgetal der eigenlijke arbeidslieden
vermeerdert. Hetzelfde begrip van stand,
hetwelk men aan laatstgemelde uitdruk-
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king hecht, bevat ook de reden, waarom onder dezelve somwijlen de vereeniging alter soorten van ambachtslieden en
handwerkers verstaan word t. Timmerman,
metselaar, smid, wever, zijn alle arbeid
lieden. Werklieden kan men hen even zeer
noemen, doch niet onder dezelfde omstandigheden, of met dezelfde bedoeling ; en dit
verschil toont juist het onderscheid aan,
tusschen de twee, anderzins zeer naauw verwante, vvoorden. Timmerman, metselaar,
enz. zijn arbeidslieden, wat hunnen stand,
hun beroep betreft •; werklieden , in zoo verre
zij zich met eenig bepaald werk bezig houden.
Pus zegt men : de bouwheer deed. alle de
werklieden, die aan ztyn huis gearbeid hadden, op brood en bier onthalen. Ambachtslieden ware, in dezen zin, mindergepast.
Degrond van dit verschil is in het nevenbegrip van doer of gewrocht ere en hetwelk,
gelijk wij hier boven gezegd hebben, door
het woord werk omvat wordt, terwiji arbeid
eeniglijk ziet op de bezigheid •; want doorgaande bezigheid is dal een hetwelk den
stand, of het beroep, uitmaakt. Hi' toch, die
eene deur, bank, of iets dergelijks, vervaardigt, is daarom alleen een timmerman •
maar wet degene, wrens bezigheid het is,
dergelijke din en te vervaardigen. Daar nu
beroepsbezigheid meerdere ervarenis onderstelt,
dan toevallige werkzaamheid , zoo heeft
het woord arbeidsman eene vereerender
beteekenis, dan arbeider, hetwelk alleenlijk
van zulk eeneu arbeidgebruikt wordt, tot
welken weinig voorafgaande oefening noodig
is. De tuinman, boer, dijkwerker heeft
arbeiders, niet de timmerman, of metselaar.
ARBEIDZAAM„ NAARSTIG, VLUTIG.
Hoedanigheid van dengenen , die zijne
krachten onverdroten en met ijver tot eenig
werk besteedt. ARBEIDZAAM is degene, die
deze aanwending zijner krachten zich gaarne
getroost, die den arbeid bemint • NAA.RSTIG,
die met ernst, VLIJTIG, die met spoed arbeidt.
Arbeidzaamheid geeft sterker, dan vlijt, of
naarstigheid, de moeite te kennen, die aan
inspanning van krachten verbonden is.
Overal, waar dus bezigheid van eene bijzondere moeite verzeldgaat, gebruikt men, bij
voorkeur, de laatste woorden. Men ze s t : de
vlijtige, de naarstige, niet de arbeidzame bij.
Wel is waar, dat het inzamelen van was en
honig, benevens de werkzaamheden, Welke
de bij in haren korf verrigt, voor dit kleine
dierlje mogelijk arbeids genoeg is • doch
deze arbeid staat in te weinig evenredigh eid
met onze krachten, dan dat hi' ons zoodanig
kan voorkomen. Misschien werkt ook de wanklank er eenigzins toe merle, dat arbeidzaam zelden bij het woord bij gevoegd
word t.
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ARBEIDZAAMHEID,zie A rbeid en ..elrbeidzaam.
ARGLISTIG, BEDRIEGELIJK.
Geneigd, of geschikt, tot nadeelige misleiding. Listig, hetwelk uit het denkbeeld van
heimelijkheid , dat daarvan , vol ens het
tegenwoordige spraakgebruik, onafscheideltoos
la is , bijna
a eene kwade beteekenis
ontleent, had oulings, toen het eeniglijk
schrander beteekende, dien kwaden zin nog
ijvoeging van arg was destijds
niet. Deb
noodig, om de kwade list van de goede te
onderscheiden • thans is het omgekeerd •;
en in de enkele gevallen, waarin list als goed
beleiikan voorkomen,
is men genoodzaakt
zulks, door bijvoeging der woorden nuttig,
weldadzg, of soortgelijke, te kennen te geve g . Arg strekt nu ter versterking van het
ongunstige denkbeeld, hetwelk de uitdrukking list reeds doet ontstaan. ARGLISTIG is
dus l' ti met een boos opzet, ten nadeele
van een' ander, of listig en boosaardig tey ens. List en vooral arglist, heeft zelden
plaats, zonder het bedriegen van dengenen ,
ienmen tracht te verkloeken. Even zoo
d
bedriegt men zelden, zonder voornemen, om
den bedrogenen te benadeelen. Ondertusschen is het bedriegen bij de arglist, en het
booze opzet bij het bedrog, een noodwendig
beding. De listige openbaring eener waarheid kan dengenen, tegen wien de list gerigt is, dikwerf in de hoogste ongelegenheid
brengen. Even zoo kan, aan den anderen
kant, bedrog met een goed oogmerk gepleegd worden, terwij1 men, daarenboven ,
ook DEDRIEGELIJK zegt van din en waarbij
noch goed noch boos opzet te pas komt : de
bedriegelzjkheid der zinnen. Voorts onderstelt bedrog en bedriegelijkheid nog niet, dat
bij de misleiding loosheid aangewend wordt:
integendeel kan de bedrieger zeer lomp te
werk gaan, hetwelk met het begrip van list
strijdig is. Het onderscheid der woorden
ligt derhalve hierin, dat arglistig noodwendig loosheid, en wel eene kwaad bedoelende
loosheid, onderstelt •; bedriegel jk de voorstelling eener onwaarheid, insgelijks meestal,
loch lad noodwendig, met het oogmerk van
benadeeling.
ARGLISTIGHEID, zie Arglistig.
ARGWA AN, zie Achterdocht.
ARM, ARMOEDIG, BEHOEFTIG , ELLENDIG , NOODDRUFTIG.

Die de gerijfelijkheden des levens ont, of schaars daarmede bedeeld is. ARM
begirt
geeft, in het algemeen, alle schaarschheid te
kennen Arm aan goed, aan tvoorden, aan
deugden. ARMOEDIG zegt , dat eene zulke
schaarschheid, en wel inzonderheid die aan
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tijdelijke goederen , zich uiterlijk vertoont.
Schoon hi' een arm man is , ziet het
er in zijne tvoning niet artnoedig uit.
Door DEHOEFTIG verstaat men, dat het behoef,
het vereischte tot het leven, ontbreekt.
NOODDRUFTIG geeft hetzelfde te kennen, ten
aanzien der nooddruft. Nooddruft nu is
het vereischte, in eenen engeren zin, het
noodwendig vereischte.Hierom is nooddruflig
sterker, dan behoeftig, en dit laatste weder
sterker, dan arm, dewijl gebrek meer is,
dan schaarschheid. ELLEND1G heette oudtijds uitlandig, uit het land verwezen, balling, en overdragtelijk, ter prooije aan
alle wederwaardigheden , die als toen ,
bij de scherpere afscheiding van volken en
zeden, bij de minder algemeene gangbaarheld der vertegenwoordigende teekenen van
rijkdom, den aldus verstootenen noodwendig
moesten treffen. Nog heden ten dage geeft
het niet zoo zeer eene ontbering van genoegens, als wel een dadelijk gevoel van smertelijke aandoeningen, te kennen. Een rijk
man kan een zeer ellendig man wezen ,
wanneer hi' door ligchaamspijnen, zielskwelling, wroegingen ,
gefolterd wordt. Voor zoo
verre nogtans tijdelijke goederen eenigermate noodwendig zin
, om zich in deze
J
wereld niet ongelukkig te gevoelen, kan men
zeggen, dat artnoede, behoeftig= of nooddruftigheid en ellende verschillen, als oorzaak en
uitwerksel.
ARMOEDIG, zie Arm.
ARMZALIG, KOMMERLIJK.
Daar zalig, als uit an , eene veelheid,
eenegrootte, zoo wel ten kwade , als ten
goede, beteekent, heet ARDIZALIG, volgens de
kracht des woords, vol armoede, in groote
armoede. KOMMERLIJK is het geen met kommer, met gesteen, of pijnigende zorg geschiedt. Figuurlijk is artnzalig van geringe
waarde, weinig beduidend. Kommerlijk ,
hoezeer in den figuurlijken zin niet zoo
gebruikelijk als het andere woord, zou
heeten : met moeite voortgebrag,
t waaraan
de sporen van zorg en Welling zigtbaar
zijn.
AVEREGTSCH, VERKEERD.
Twee woorden, die, in den eigenlijken en
in den oneigenlijken zin, aanduiden, hetgeen niet regt is. AVEREGTSCR zegt niets meer
dan dit. De averegtsche zzjde van een kleed,
averegtsche gedachten. VERKEERD schijnt,
krachtens deszelfs alleiding, terug te wizen
op eenen vroegeren en beteren stand, van
welken men zich afgekeerd heeft. Het woord
is dus wel inzonderheidgeschikt en gebruikelijk, om zedelijke verergering aan te duiden : de verkeerdlieid des harten.

AZEN.
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AVONTUTTR. (Ammo's, VOORVAL , 'rOEVAL.
Ilet woord GEBECRTENIS heeft de algemeenste beteekenis. Ilet duidt niet slechts yourvallen aan , welke states , regeringen , of
enkelepersonen betreffen • maar ook alles,
wat in de natuurlijke wereld geschiedt. Eerie
staatsomvNenteling waarbij vele menschen
onschuldig omkomen , is eene ontzettende
gebeurtenis. Wanneer, door eerie aardbeving,
geheele steden puinhoopen veranderd
\Norden, en honderden van menschen daarbij het even verliezen, is zulks eene verschrikkelijke gebeurtenis. Een VOORVAL is
eerie gebeurtenis, die enkel personen betreft
en het is eel) ToEvAL, in zoo verre zij
het niet konden voorzien. Spreekt men
van eel' voorval, dan ziet men inzonderheld op de gevolgen der gebeurtenis
uitvoering van een zeker
.terwijI zij

vnornemen verhindert, of bevordert. Het
woord Coeval worth gebezigd, wanneer men
eeriegebeurtenis bedoelt, die niet door het
opzettelijk toedoen van anderen plaats heeft,
en die niet voorzien is. Een AVONTUUR is eerie
buitengewone en zeldzame , inzonderheid
metgevaren verzelde ,
gebeurtenis, die eenen
bijzonderen persoon aangaat. Men noemt de
ontmoetingen der zeelieden, vooral op onbekende zeeen, of de gevolgen van koene waagstukken, dewijI zij buitengewoon zijn, en
met groote gevaren verzeld gaan, avonturen.
Ili heb, op mine laatste reis, vele avonturen
gehad. De avonturen van Telemachus. Ook
wordt hetgebezigd voor een toeval, eerie uit-

komst, waaraan het geluk meer dee! heeft, dan
het overleg lets op avontuur ondernemen.
AZEN,
Lie Aas.
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CM. INII AM, KREEK, ZErtoEzEM.

Wijking van het land, waarin een deel van
eengrooter water binnendringt. BOEZEM,
BAAI en GOLF worden uitsluitend van het water
der zeegezegd ; INHAM en KREEK ook van dat
eens meers, of eener rivier. Zeeboezem is het
aanmerkelijkste, en onderscheidt zich daarin
dat het eerste woord niet
van baai engolf,
noodwendig onderstelt, dat het achtereinde
van den hoezem door landgesloten zij. Eene
wide zeestraat is ook een zeeboezem. Het
kattegat, het schagerak, de iersche zee, het
kanaal zijn zuiks even zeer, als de zuiderzee,
of het ij. Het denkbeeld komt dus vrij na
overeen met dat van bras de vier in het
fransch. Baai en golf vereischen beide, dat,
de achtergrond gesloten zij, en er geene
andere opening gevonden worde, dan die,
waardoor de zee binnentreedt • loch bij baai
is de inbuiging van den oever vlakker, bij
golf is zij dieper. De golf van Venetie, de
bothnische golf, de golf van Mexiko • daaren,
de baai van
ten : de 21 llerheiligen baai
Lagos. Ondertusscheu heeft het taalgebruik
der volken, van Welke wij de benamingen
ontvangen hebben,,
en andere oorzaken
vrij wat wiltekeurige uitzonderingen van
dezen reel doer maken. Dus zegt men :
de golf van Genua, en : de chesapeaksbaai in Noord-Amerika, niettegenstaande
de eerste veel ruimer van mood is , dan
de andere. Inham is eene kleine golf, of
baai, onverschillig of zij door de zee, of
door zoet water gevormd worde. Kreek beet
zoodanig een inham, wanneer zij de gedaante
eener, naauw tusschen hare boorden beslotene,gracht verkrijgt • zij onderscheidt zich,
alsdan, van rivier, of beek, alleen daarin,
dat het water niet van het land naar de zee.
ofplas, maar van deze landwaarts inloopt.

BAAL, PAK, ZAK.
lioeveelheid waren, of andere goederen,
ter verzending, of bewaring, in eenig omkleedsel van zachte stof bevat. Deze laat-

ste hijvoeging is noodig, om BAAL en PAK
van kist en vat to onderscheiden. Van
elkander verschillen zij, en in afleiding
en ingebruik. Baal, hetwelk in oorsprong
met bal verwant is, geeft altoos een pak van
min of meer rondegedaante, to kennen •;
immers zoodanig een, als uit het vullen van
Wiens wanden, zoo na
eenen zak ontstaat,
mogelijk, den meest omvattenden omkring,
lien eenes kloots, of eener rol, aannemen.
Bij PAK is deze rondachtige gedaante geen vereischte • integendeel zegt men, uitsluitend,
pak, wanneer de waar, met haar omkleedsel,
eenen vierkantenof
,
hoek igen vorm aanneemt.
Eene wol-,eene katoenbaal, —eene baai koffijboonen, gierst, enz. • daarentegen : een pak
brieven, boeken, enz. Zegt men : eene baal
boeken, dan geeft zuiks to kennen, dat zij,
wegens gebrek aan, of weekheid van banden,

we ens veelheid, of kleinte, zoodanig ingepakt hebben kunnen worden, dat de flguur,
daaruit ontstaan, tot het ronde nadert. Over
het algemeen schijnt bij baal het omvattende
degedaante to bestemmen , bij pak het
omvatte. ZAK onderscheidt zich van de vorige
woorden, vooreerst hierin, dat het ook voor
het ledige omkleedsel gebruikt wordt. Fen
vi' ponds zak is een ledige zak, waarin vijf
pond eener zekere waar bevat kan worden ;
loch even zoo zegt men : een zak suiker, een
zak zout, voor de waar, met haar omkleedsel. Elk weet
hoe een geldzak en een zak
,
geld verschillen. Voorts is het bijzonder en
doorgaand onderscheid tusschen baal en zak,
dat de eerste, door toenaaijing, of op eenige andere wijze, zoodanig gesloten wordt,
dat het boveneinde van het onderste weinig
of niet verschilt, hetwelk toebrengt, om aan
hetgeheel den ronden vorm te geven. De zak
wordt, aan het boveneinde, op eene bijzondere wijze gesloten, meestal door omwikkelingg
, of
•, want
toesnoerin
het omkleedsel
der baal client slechts tot verzending, de zak
ook tot berging • de baal ontpakt men, uit
den zak neemt men, en menigmaal slechts
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deelswijze. Van hier wel inzonderheid, dat
zak de zamengenaaide stof beteekent, bestem d on) lets daarin mede te dragen, het-.
welk er beurtelings in geplaatst en uitgenomen wordt. Rokzak, reiszak, enz.

!3AAR.

woont in die straat. Overdragtelijk eene Mde straat van Gibraltar.

ell ge:

BAANTJE, zie Anebt.

BAAR. GOLF, KABBELING.
Voorbijgaande verheffing van de opperBAAN, PAD, WEG, STRAAT.
vlakte eener vloeistof, door derzelver beweging
WEG is een algemeen woord, dienende,
veroorzaakt. Wij gebruiken deze woorden,
omde rigting aan te duiden , waarin men
uitsluitend, van het water, omdatdeze vloeistof
van het eerie oord naar het andergeraken
de eenige is, welke op deze aarde in genoegkan.Voorts beteekent het eene streek van
zame hoeveelheid aanwezig, tevens dun geden aardbodem, langs welke men zich genoeg is, en ons eerie oppervlakte aanbiedt,
voegelijk van de eerie naar de andere plaats
waarop wij dit verschijnsel kunnen waarnebe even kan : ik ontmoetle hem op den we g.
men.GoLF is elke zoodanige verheffing; BAAR de
Het was zoo donker, dat men den we niet
grootere •; KABBELING de kleinere. Het beekje
tonde zien. Ook noemt men oneigenlijk
kabbelt, de rivier en de zee vertoonen golven,
iedere ruimte tusschen de eeneplaats en de
en de zee alleen heeft bat-en. Pat men voor
andere eenen weg. Zoo spreekt men van den
degolving der zee, en voor eene andere,
weg Bens adelaars door de lush t. De vogel
het woord baar gebruikt, hetwelk, in zijne
dan ik vermoed
nam eenen anderen we g,
verdere beteekenissen, altoos het begrip
had. Ook zegt men van een schip, dat het
eener lengte-strekking insluit (eene baar
eenen langen weg heeft afgelegd. Door de
zilver, baren in de wapenkunde), geschiedt
ontdekking van de Kaap de Goede Hoop
daarom, dewijI de beweging van een uitgevond men eenen nieuwen we g naar de Ooststrekt water, meestal streeps- of strooksgeIndien. Overdragtelijk is den we van alle
wijze zich vertoont, terwijI die van een
vleeschgaan, sterven •; verkeerde wegen inkleiner zich voor ons oog meer kop- of knop- 4,
slaan , verkeerd handelen • de beste we tot
vormig opdoet.
eenig ding, het geschiktste middel • den
weg van re ten inslaan , door het regt laten
beslissen. Zoo ook worden de we en der BAAR, BRANDING.
De uitwerking der zeegolven, wanneer zij
Voorzienigheid voor hare schikkingen genogekeerd worden. Men gebruikt BAAR voor die
men. In al deze uitdrukkingen kan alleen
uitwerking, en nog meer voor de bank,
weg , en nimmer pad , of baan, gebezigd
welke het daardoor bezinkende zand te weeg
worden.
brengt, wanneer de aandringende golven,
BAAN is een betreden, an are weg. Ook
door uitstroomend rivierwatergestuit, en,
eene effengemaakte plaats, waar allerlei
als ware het, bestreden worden. De bear van
oefeningen verrigt worden. Van hier kaatsBayonne. BRANDING is het breken der golven
baan, kegelbaan, kolfbaan, glijbaan, loopop ondiepten, en de ongeregelde, schuibaan, enz. Inzonderheid worth de weg, die
mende, beweging, welke dit aanstaan des
door hetplat treden van de sneeuw op de
waters te wee g brengt. De kust was door de
straat,
of door het wegruimen van dezelve
zware branding ongenaakbaar. De boot sloe
op het is , gemaakt is, eerie baan genoeind :
in de branding writ.
er is nog eene baan, om op sehaatsen, of
met sleden, terijden. De baan warm houden,
zonder tusschenpoozen over de sneeuw , of MAR, STAAF.
Metaal in een' 1angwerpigen vorm. Van
j, glijden •; overdragtelijk zonder opbet is
die metalen, aan welke men gewoonlijk door
houden in dezelfde bezigheid volharden.
gieten de gedaante geeft, en, in de eerste
welke betreden wordt , of
PAD is een we welke
plaats van de kostbare, goud en zilver, zegt
welken de voetgangers, naast den gewonen
men BAAR. Eene baar goud, of zilver. Van de
rijweg, of ook van dien weg af, ter bekorting,
gesmede wordt STAAP gebruikt : staafijzer.
door een stuk land, gemaakt hebben, en die
In het fransch, daarenteg,
en is barre de
genieenlijk smaller en gemakkelijker te bestaaf. Une barre de ler • terwijI baar door
gaan is •; waarom het dikwerf met voetpad
lingot uitgedrukt worth.
verwisseld worth : ik kan het pad niet van
den rzjweg onderscheiden. Het pad loot hier
dood, eindigt bier, of is bier niet meer zigt- BAARBLIJKELIJK, DUIDELIJK, KLAAR, 00GENSeDUNLIJK. IN HET 00G LOOPEND, TASTBAAR,
baar. Van hier ook toe ad.
ZIGTBAAR.
STRAAT is een eenigzins breed pad in steDatgeen, welks waarheid een lang beden en dorpen, hetwelk, aan weerskanten,
wijs behoeft. Baar zegt, in eene van de szelfs
devow
van huizen, of ander muurdoor de
betcekenissen, bloot, open. BAARBLIJKELIJK is
werk, afgeperkt is, in tegenoverstelling van
(Ins, waarvan het biijk, het bewij,, open
steeg: iii sprak hem op de straat aan. IN
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ligt, of dat, door de bioote zaak, onbekleed
met redenen, bewijs 'evert. NUMMI( is datgeen, waarvan men geen verward, voor
stria of dwaling vatbaar, begrip kan vormen' KLAAR, het een helder, waarover genoegzaam licht verspreid is. 00GENSCHLINLIJK
is, het een zich voor het oog vertoont •;
BET 00G LOOPEND, het een reeds van zelf de
oogen treft; TAST- en ZIGTBAAR, h et een gevoeld engezien kan worden. Wanneer men
met deze woorden trappen, of soorten van
zekerheid wit te kennengeven, dan gevoelt
men terstond, datoogensehijnIUk de zwakste
is • vele dingen Loch zijn geheel anders, dan
zij in onze oogen schijnen • oogenschUnh:jk
duidt, gelijk vele der andere woorden, meer op
de zigtbaarheid, dan op de zekerheid. Oogenschijngjk zou men zulks gezegd hebben,schoon
het anders uitgevallen is. Voor sterker ma
in het oog loo end gehouden worden. Een
in het oog loo end gevaar is meer, dan een
oogenschijnlijk. Bij de eerste uitdrukking
onderstelt men hetgevaar als wezenlijk, en
zegt, daarenboven, dat de zigtbaarheid daarvan zich zelf opdringt • een oogenschijnlijk
gevaar is somwijlen slechts een schijnbaar.
Tastbaar en zigtbaar verschillen, als de beide
zinnen, op welken zij terug wijzen. Even als
betgezigt sneller, en het gevoel zekerder, doch
aanvankelijk duisterder is, zoo is, b. v., een
zigtbare misslag, een zoodanige, die, bij den
eersten blik, in het oog valt ; terwijI eerie lastbare to en zulk eene opzetteliike onwaarheid
is, van welke men meergevoelt, dat het eene
to en zijn moet, dan dat het er eene is, of
men toonen kan,
waar in zijstaat.
be
Voorts,
gelijk fasten niet bloot gevoelen is, maar
gevoelen met de band , met de vin
,
omvatten
zoo lit
gt in tastbaar het denkbeeld
van jets, dat ons zoo nabij, en tegelijk zoo
zeer voor de erkentenis van onsgevoel open
ligt, dat men het, om zoo te spreken, met
de hand kangrijpen en belasten ; bet is bet
fransche palpable, het duitsche handgreiflich.
Van duidelijk en klaar, ziet het eerste op
(ins besef, het andere op ooze bevatting.
Het een men gemakkelijk zien kan, is klaar,
het een men gemakkelijk verstaan kan, is
duidelljk ; daarom moot men zeggen : een
klaar denkbeeld, een duidelijk begrip, niet
omgekeerd. Baarblijkelijk drukt den ho
sten trap van snel erkenbare waarheid uit.
MEESTER.
BAAS, HEER,
Die bu yer] anderen verheven is,
en over hen
tegebieden heeft. -Den twijfelachtigen oorsprong dezer woorden daar latende, zullen
wij ons alleen be g len tot het onderscheid,
door het taalgebruik tusschen dezelve gemaakt. Het eerste lid der bier hover) flutergestelde woordbepaling, schijnt inzonderheid
op HEER to passen. Meer is de en die boo-

BAAS.

ger dan anderen geplaatst is. bat deze andere,
beneden hemgeplaatsten, ook van zijnen
wil en bewind afhangen, is,volgens het tegenwoordige gebruik, een noodwendig vereischte. Men kan een heer heeten, zonder
eenen dienaar onder zich te hebben ; bet is
genoegzaam, dat men slechts niemands persoonlijke dienaar zij, en dat men, in kleeding en levenswijze, van de la ere ran err
der ,maatschappij zich onderscheide. Ilet is
een heele heer. llij gaat als een heer
g
ekleed. Een groote heer. BAAS,
en MEESTER
wanneer daardoorgeen bloote titel te kennel)
gegeven wordt, onderstellen, dat er onderg
eschikten zijn.
Van dat deze woorden
daar,
nagenoeg in denzelfden zin gebruikt worden
en wel voor de voornaamsten, die gezag voeren,
in de uitdrulikingen : den bctas, en •: den me
ter spelen. Ik zal zorgen, dat ik baas
lemand de baas zijn, hem overtreffen. In
een enkel dezer voorbeelden, kan het woord
meester, in een het woord heer gebezigd
worden • want den heer spelen heeft eene
teekenis, die duidelijk aantoont, welk begrip
heden ten dage, in tegenoverstelling van baas
en meester, aan het woord heer gehecht
worth • deze spreekwijs beet, namelijk, het
uiterlijke aannemen van tot de hoogere standen te behoorettilleester zegt, in het algemeen
dat men knechts, leerlingen, of andere
onderhoorigen, onder zich heeft. Zonder
dezelve kan eigenlijk bet denkbeeld van
wester, ouk naar het tegenwoordige taalgebruik, niet bestaan. Wet is waar, men zegt,
hij is meester in de re ten
meester in de
vrije kunsten, een meester timinerntan ;
doch eigenlijk beteekenen deze titels niet
anders, dan dat de daarmede bekleede bet
meesterregt hezit, bevoegdheid heeft, om
als meester anderen ru zijne leer te nemen,
of onder zijn bestuur te doen arbeiden. BAAS
wordt insgelijks als eerbenaming gebruikt ;
men zegt, in den burgerstand , Janbaas,
Pieterbaas. Doch duidelijk is het onderscheid
tusschen dezen titel en de vorigen. Baas beet
bier niet meer degene, aan Wien het regt is
toegekend, om knechts , of leerlingen, to
molten liebben ; maar die in den stand leeft,
waarin hi' dezelve zou kunnen onderhouden,
en nietgenoodzaakt is, in ce p s anders werkdienst te gaan. Meester timmerman en timmermansbaas, kao van denzelfdenpersoon
gezegd worden •; doch. hi' is het eerste ,

omdat hi'j bevoegd is, knechts te hebben, bet

andere, omdat hi' die heeft, of althans niet
zelf als zoodanig arbeidt. Fen timmerman,
(lie het meesterregt verkregen !weft, behoudt

hetzelve en blijft meester titnmerman, al
arbeidt hij onder eete ander ; maar, juist
es proken, is hi'iet
n meer timmermansbaas.
g
Het eerste wijst dus op het bezit van bet regt,

het andere op de uitoefening daarvan. Daar
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BAAT.

dezelve vermeerdert. Voor bet overige wordt
nu het regt bestaan kan, zonder dat het voorbaat inzonderheid van den welstand des ligwerp daarvan aanwezig is, doch niet zonder
hetzelve kan worden uitgeoefend, zoo onderchaamsgezegd. De zieke heeft NJ dat geneesmiddel veel baatgevonden.
stelt baas, meer dan meester, dat er werkelijk
knechts aanwezig zijn. De woorden baas ,
»wester, heer, onderscheiden zich ook, door BAATZUCIIT, HEDZUCHT, EIGENBAAT , EIGENBELANG.
den trap van aanzienlijkheid, welken het
Te sterke zorg voor eigen voordeel. Even
gebruik den even toegekend heeft, die daarals de zamenstellin g voegt ook de beteekenis
door aan geduid worden. Zoo wordt een
handwerksman, als timrnerman, schoenmadeze woordenpaarsgewijze hijeen. BAATZUCHT en HEBZUCHT duiden op een hartstogteker, enz., door zijne onderhoorigen baas
lijker verlangen, dan EIGENBAAT en EIGENBEgenoemd ; een kunstenaar, als schilder, beeldLANG, die naauwer verwant zijn met de zaak
houwer, enz., meester •; een koopman, regtsgeleerde, enz., heer. En men zegt van een'
zelve, de baat, of het belang, welks beschou-wing de drift ontsteekt ; doch in welke, van
werkman : hi' is een bekwante baas ; van een'
kunstenaar : hi' is een root meester ; van
den anderen kant, de hatelijkheid van het
iemand, die vele onderhoorigen heeft : de
denkbeeld versterkt worth, door de terugheer van het dorp ; in welke voorbeelden deze
wijzing op het zelfzuchtige der drijfveer.
Tusschen baalzucht, en hebzucht, gelijk ook
woorden niet kunnen verwisseld worden. Zoo
tusschen eigenbaat en eigenbelang , worth
wet wat hetgebruik der woorden in bet gemeene leven betreft, als volgens derzelver
voorts almede door de zamenstelling , het
,
acrd engrondbeteekenis
is het correlatum
verschil te kennengegeven. De baatzuchtige
van meester, eigenlijk leerling; dat van baas,
wil voorcleel, de hebzuchtige bezit • de laatste tracht te hebben, de cerste te verkrijgen.
knecht.
Niet of te staan het een regt en billijkheid
BAAT, NUT, VOORDEEL, WINST.
vorderen, dat wij aan een' ander overlaten ,
Hetgoede, dat, naar onze meening, voor
is eene daad van hebzucht • door allerlei
ons uit eene zaak ontspruit. VOORDEEL is,
middelen, geoorloofd of ongeoorloofd, naar
naar zamenstelling en gebruik, lets goeds,
winst te trachten, om winst alle andere bedat uitzigt geeft op een nog rooter goed.
denkingen ter zijde te zetten, is baatzucht.
Het is voor den leerling een voordeel (gcen
Met baatzucht isgeene edelmoedigheid, doch
nut), bekwa»te meesters to hebben, omdat
zeer wet mildheid bestaanbaar; met hebzucht
het onderwijs van bekwame meesters, schoon
noch edelmoedigheid, noch mildheid, maar
op zich self een goed, voor den leerling eerst
wet eene soort van vadzige veronachtzaming
van eigenlijke waarde wordt, door de gelevan winst. De laatste hartstogt zou dus
genheid, welke het hem geeft , om, s p eller en
buiten kip', als de verachtelijkste beschouwd
beter, dan under slechtere, tot kennis te gemoeten worden, ware het niet , dat de eerste,
raken, Voordeel ziet dus, uit zijnen aard, op
door de gretigheid, welke dien kenmerkt,zich,
het te verkrijgene ; NUT , daarentegen , op
en meer vertoonde, en ook menigwerf tot
grootere onregtvaardigheden aandreef;daarhet verkregene. lief voordeel , van goede
meestersgehad te hebben, wordt ijdel, wanenboven is onregtvaardigheid om winst verneer mengeen nut nit hunne lessen trekt.
foeijelijker,dan onregtvaardigheid om hehoud
Van eigenbaat en eigenbelang is de eerste bet
WINST is een nut, dat in vermeerdering van
bezit bestaat ; BAAT een nutdat zich door ververachtelijkste •; vooreerst, omdat in beat het
meerdering van welstand gevoelen doet ; het
denkbeeld eener vermeerdering van welstand
laatste staatover to en schade, het eerste teen
gelegen is ; in belang slechts dat der waarde,
verlies. Evengelijk bezit een bepaalder denkwelke een , zelfs onvermeerderde, welstand
beeld aanbiedt dan welstand, zoo is winst
voor ons heeft. Bij de middelen, (lie mijnen
jets stelligers, dan baat. Men kan de winst ,
welstand vermeerderen,
vied ik baat r; maa
n als lets op zich zelf
bij eene zaak verkrege,
het is ook mijn belang,
dat die welstand niet
staande, uitdrukken, de hoegrootheid der
verachtere. Zoodra dus onze welstand met
winst te kennengeven •; baat, daarentegen ,
dien van anderen in botsing komt , drift
eigenbaat ons aan , om dien welstand, ten
is betrekkelijk , namelijk tot den vorigen
toestand • doch heeft, ter zelfder tijd, eene
koste van anderen, te bevorderen, om, als men
algemeener beteekenis. Men ze s t : ik heb
bet duseens noemen mag, aanvallenderwiize
honderdgulden winst, niet : honderd gulden
op het welzijn van anderen inbreuk te maken;
baatgehad. Wanneer derhalve baat, en het
eigenbelang noopt ons, onzen welstand teen
bijvoegelijke naamwoord batig, van het verhet een anderen toekomt, op eene, soms onmogen gebruikt wordt, dan ziet bet op de
regtvaardige , maar altoos onkiesche, wijze
verbetering, welke de staat onzer bezittinte verdedigen. In de tweede plaats is eigenbaat laakbaarder , dan eigenbelang, omdat,
gen in het algemeen verkrijgt , winst op
door de bijvoeging van eigen, bet denkbeeld
het een zich bij die bezittingen voegt, en

BABB.
van baat eenigzins beperkt wordt tot dat
en menigvoordeel, hetwelk overstaat to
maal dig
strij
is met,het voordeel van anderen.
De zucht, welke ons aanspoort, om b. v., in
ziekte baat te zoeken bij geneesmiddelen, is,
schoon wel inzonderheid ons eigen ik betreffende, eene eigenbaat. Ons voordeel nu geraakt met dat van anderen het meest in strijd,
bij de verkrijging van tijdelijke goederen •;
het voorwerp der eigenbaat is derhalve
meestalgeld en goed •; dat van het eigenbetang alles, wat voor onzen welstand gunstig
is. Die aan eenengeneeskundigen diensten
bewijst, om des te zorgvuldiger bijstand in
eeneziekte te genieten, handelt uit eigenbelang, maar niet uit eigenbaat. De geneeskundige, die rijken bij voorkeur boven armen
bedient , doet zulks uit eigenbaat. Die een
ambt, niet om het welzijn dergenen, voor
welken het ingesteld is, maar uit zelfzuchtige
bedenkingen, waarneemt, handelt uiteigenbelang , wanneer zijn eigen voordeel , in het
algemeen , ook eer, of invloed, zijn Joel is •
uit baatzucht , wanneer hi' het oog heeft op
zijne wedde , of andere winsten. Velen zijn
vrij van eigenbaat , en nog meer van baaten hebzucht , die daarom niet vrij zijii van
eigenbelang.

BABBELEN, KAKELEN, KALLEN, KOUTEN, PRATEN,
RAMMELEN, REUTELEN, SNAPPEN, SNATEREN.

Weinig beduidende dingen zeggen. Vele
dezer woorden bootsen hetgeluid na, hetWelk de snel sprekende met tong en lippen
maakt. PRATEN en KOUTEN brengen het denkbeeld van niets verachtelijks met zich. Kouten is eenigzins verouderd, en nog meer het
zelfstandige naamwoord trout, hetwelk naauwelijks meer bekend is , dan in het zameng
estelde herderskout •; het werkwoord heet
zoetelijk praten. Praten zelf, hetwelk men,
even als kallen , aan het grieksch verwant
acht, beteekent, zonderclat bedwangspreken,
hetwelk men - zich bij plegtige gelegenheden, of bij de behandeling van gewigtige
onderwerpen, oplegt. Laat ons eens vertrouwelljk praten. KALLEN en SNAPPEN word en
reeds in eenen kwaden zingebruikt. Kallen
is, veel, onbeduidend en dwaasselijk spreken •;
van daar raaskallen. Snappen is, zoo snel
spreken, dat de mond het geluid van eerie
lospringende veer nabootst. BABBELEN is,
aanhoudend de kaken roeren • babben beetle
ookoudtijds beuzelen. KAKELEN is, zoo luid
en zoo onophoudelijk snappen, dat men geen
sprekend mensch, maar een kakelend hoen
meent te hooren • RAMMELEN, een snel, ver-

velendgeluid maken, als een rarnmel •;
REUTELEN, op gelijke wijze, eenen ratel na,
met tong en tanden
bootsen • en SNATEREN
klepperen, als de ooijevaars, of eenden, met
den bek.

BAK.
BAGGER, MODDER, SL1B, SLIJK.
Aardachtige stof,
door vocht in eenen wee
ken staatgehouden.Deze beteeken is van vochtigheid wordt het sterkst ui 1 gedrukt door HODDER, Welk woord, op onderscheidene wijzen,
,
in alle verwatite talen voorkomt
en overal
terugwijst op wortels, die in de grondtalen
dezelfde kracht van vocht en weekheid hebben. Alle door vocht tot eenen hoogen trap
van weekheidgebragte aardstof is dus modder. Bij den eersten dooi overdekt modder,
de we en. Het rijtuig geraakte zoo die in
den modder, dat het noch voor-, noch achterwaarts kon. Intusschen schijnt bij modder
nog altoos het aardachtige de overhand over
het vloeibare tebehouden. SLIB,daarentegen,
is eene aardstof, welke het water in eenen

dunneren staatgebragt heeft, en zoodanig
nog ophoudt, of heeft laten bezinken. De
grond van IVeder-Egypten heeft zich gevormd
nit de sub van den NUL Men beweert, dat
het beter is ,
de lage landen omstreeks de
riviermonden door de slib to laten ophoogen,
dan (lie to vroeg to laten bedijken. SLIJK geeft
insgelijks eerie dunnere stof te kennen, dan
modder • doch niet meer in den oorspronkeliken staat van oplossing, of ophouding,
waarin de slibzich bevindt. Eenen kleigrond,
dien de regen slechts moeijelijk doorweekt,
maar van welken, juist daarom, het doorweektegedeelte, we ens den overvloed van
het niet wegzinkend water, in eene dunnere
stof ontbonden wordt, noemt men slijkerig •
eenen veengrond, waarin het water dieper
doordring,
t modderig. BAGGER is uitsluitend
de veenstof, die, in eenen natters staat, uit
de die to wordt opgehaald : dus stelt men
baggerturf over teen steekturi, die van de
hooge veenen gestoken wordt.
BAK, Kom, NAP, PAN, SCHOTEL.

lets, dat eene vlakke holte heeft, aan de
bovenzijde open, en bestemd is, om het een
of ander te bevatten. Schoon ook de beteekenis van lets te kunnen bevatten, van hol te
zijn, zich in SCHOTEL voordoet, want men
let niet alleen lets op den schotel ,
maar men Last ook in den schotel , zoo
onderstelt dit woord eenen vlakken bodem.
Dit onderscheidt het van de KOM, welker
grond altijd rond, of rondachtig is. NAP is
eerie vlakkere kom, meestal van geringen
omvang, terwijl, daarentegen, kom ook voor
eerie uitgestrekte holte gebruikt wordt.
Vijverkont. Het geheele land is eene kom,
tusschen ben en besloten. De ronde, of roodachtige, omkring onderscheidt schotel, Icons
en nap van BAK, die ook eerie hoekige gedaante kan hebben. Een vierkante bak. Zelfs
wordt bak meergebezigd van een vat, dat
eene kantige, dan van een, dat eene ronde
gedaante heeft. Voor het overige is de bak

BAKK.
slechts van eerie bepaalde die te. PAN duidt,
even als vap, op ondiepe holte, en is, in
dien zin, van zeer onderscheidengebruik.
Behalve het bekende keukengercedschap,
beet ook de holte, waarin het eind eener
sit steunt en draait, pan •; voorts de pan
van een geweerslot, dakpan, enz. Men noemt
ook nog pan eene kleine laagte tusschen
heuvels, de duinpannen.

—
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gemaakte vettigheid. Gefruite visch is zwaar
te verteren.

BAKSTEEN, MOP, KLINKER, TIGCHELSTEEN.
Order deze woordenvereischen eigenlijk
alleen BAKSTEEN en TIGCHELSTEEN, dat men
derzelver zinverwantschap be al MOP ell
KLINKER zijn kunstbenamingen voor onderscheidene soorten van baksteenen. Baksteen
zegt, dat de Steen niet gehouwen, gegraven,
of alleen in de zongedroogd, maar door eene
BARREN, BRADEN, FRUITEN, GAAR MAKEN, TOKEN, ROOSTEN, STOVEN.
sterkere werking van hitte, gehard is. Tigchelsteen, aan to el verwant, geeft te kennen,
Synonimen uit de keuken, meestal prakdat de stee p bestemd is, om te dekken.Van
tisch leer wel door elke spijsbereidster ondaar dak-, vloer-,
wandtegels. In dozen
derscheiden. GAAR MAKEN bevat degeslachtslaatsten zin,
van eenen steen,g
tot bekleedin
beteekenis • het beet gereed maken, uit den
genietbare
spjs
der wandengeschikt, wordt tigchel, en het
raauwen staat tot dien
vani
verkleiningswoord tigcheltje, tegenwoordig
brengen. Dat dit door tusschenkomst van
voornamelijk gebezigd. MOP is een groote en
vuurgeschiedt, wordt door gaar niet uitgelane baksteen. We ens de overeenkomst in
drukt. De tartaar rtjdt, de Wilde beukt
soma jlen zt:in vleesch gaar. KOKEN, als begedaante en hardheid, noemt men ook mop
en mopje zeker langwerpig, hardgebakken
drijvend werkwoord, is gaar ntaken door de
koekje. Klinker is een zoo hardgebakken
werking eerier vloeistof, welke men tot de
hitte van borrelende dampwording gebragt
steen, dat hij, even als glas of porselein,
heeft. Onzijdig genomen, beteekent het de
klinkt. Mengebruikt deze soort, om hare
opborreling der vloeistof zelve: het water
hardheid, wel inzonderheid tot het bevioekookt, kokende olie • ook wel, dock zeer oneiren der straten.
genlijk, de verandering, welke de spijs ondergaat : het vleesch, de boonen koken. Zegt men : BALIE, LEUNING, HEK.
de pot of ketel kookt, dan meent men duideDoorzigtig afschutsel. De BALIE, gelijk men
lijk het daarin bevatte. BRADEN is gaar maken,
het afschutsel aan stoepen, bruggen, maar
door de onmiddelbare werking des vuurs,
vooral in depleit- en vergaderzaal, gewoon
zonder tusschenkomst van eenige vloeistof,
is te noemen, is aldaar geplaatst, om at* te
althans Diet van water : aan het spit, of in
keeren, teen te houden. De LEUNING, b. v.,
eene pan braden. Zoo ze st men ook : hi-' ligt
aan eenen trap, dient, zoo als de naam aanzich in den heeten zonnescht,fn te braden.
duidt, om op te steunen. Het HEK strekt tot
ROOSTEN heet nietalleen door de onmiddelbare
eene sluiting. Bit onderscheid toont fevers
werking, maar ook door de onmiddelbare
waarom reeds een dwarsboom, met de nooaanraking, van het vuur, zoodanig bereiden,
die ondersteuning, balie en leuning vormen
dat de buitenzijde zeer korstig worth. Van
kan, terwiji het hek een di ter zamenstel
bier,
daar het woord in de verwante lalen
van hour, ijzer ,
of andere stof vereischt.
dezelfde kracht heeft, het befaamde en elsche roast-beef. STOVEN beteekent gaar maken, BALLING, BANNELING, BANDIJT.
Deze woorden beteekenen iemand die
door eene matiger, maar langdurige butte,
gebannen, uitgebannen is •; met dit onderdan bij koken, braden of roosten. Eene stoscheid echter, dat BALLING, zijnde zamengeVerde warmte. Het ligchaam met warnie
trokken van BANNELING, niets meer, dan dit
kruiden sloven. Men noemde oulings eene
te kennengeeft, terwijl BANDIJT voor zulk
kagchelkamer eerie stoof , hood. Stube •
eenengebezigd wordt, die, na zijne verbthat's heet nog zoodanig de voetwarmer der
ni p zich
zich op rooverij toelegt. Zie verder
juffers. BAKKEN is gaar waken, onder de
Ballingschap.
bijkomende omstandigheid, dat het te bereidene van eenen weekeren in eenen harderen toestand overgaat. Het gebakken deeg BALLINGSCHAP VERBANNING, UITBANNING.
wordt brood. Men bakt in den oven , in
Uitsluiting uit eene maatschappij, welke,
depan, Het Val dezen nacht bakken, ook
of zelve , of door haar opperhoofd , de
hoogste regtsmagt uitoefent. VERBANNING is
een koekje bakken , zegt men , als men
de daad Bier uitsluiting ; BALLINGSCHAP de
denkt,
dat het hard zal vriezen. FRUITEN
en bakken wordt beidegezegd van de
staat, tot welken de uigeslotene gebragt
spijsbereiding in eene pan, of ander keuwordt.UITBANNING, eindelijk, wordt gebruikt,
om aan te duiden , dat de uitsluiting met
kengereedschap • maar bij bakken ziet men
op de hardheid, welke de spijs verkrijgt, bij
geene hechtenis gepaard is. Zondert men de
op de bereiding in eerie zeer heet
veroordeeldepersonen, door gevangenis, van
platen,

RANI.
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het overige der maatschappij af, dan noemt
men zulks inbannen • dit woord, echter, is
tegenwoordig niet veel meer in gebruik.
Eigenlijk zou men de twee laatste woorden
ook (crag kunnen brengen tot de grondbeteekenis, waarin bannen eene wortelverwantschap heeft met binden ; als wanneer uitbannen zou heeten, berooven van de vrijheid
om binnen te komen • inbannen, berooven
van de vrijheid, om uit te gaan.
BAND, BINDSEL.

om te binden. BINDSEL is
Het geen dient,
hetgeen daartoe geschiktheid heeft BAND,
heigeen er toe gebruikt wordt. Vermits men
nugewoonlijk, bij keus van middelen, datgeen gebruikt, hetwelk tot het oogmerk best
geschikt is, zoo verstaat men, in vele gevalten, door band lets sterkers, dan door bindsel. Band is, b. v., eene strook van linnen, of
wollen weefsel, opzettelijk vervaardigd, om
te binden. Bindsel beet, onder anderen, hetgeen de tuinlieden uit de moskovische marten
pluizen, en dat, schoon oorspronkelijk niet
bestemd, om als band te dienen, echter tot bet
opbinden van zwakke planten gebruikt kan
worden. Uit hoofde van het opgegeven onderscheid, wordt bindsel nimmer, en band
zeer menigvuldig, in den figuurlijken zin
banden des bloeds.
bezigd.
ge
BANG, zie Angst.
BAN1ER, STANDAARD, VAAN, VAANDEL.

Een lap stof, die, aan eene tans of stang
gehecht, tot legerteeken dient. De BANTER
(afkomstig van ban, grensscheiding, bewind),
was oudtijds meer, dan tegenwoordig,in
gebruik. Men zit dezetve thans bijna eeniglijk nog bij kerkelijke omgangen. Zij °riderscheidt zich daarin van vaan en vaandel, dat
het doek der banier aan eenen dwarsstok
gehecht is, wiens midden met het boveneinde
der draagstang zamenhangt, omtrent op
dezelfde wijze, als bij onze scheepswimpels.
daarente gen, heeft het doek aan de
De VAAN,
piek, of draagstang, zelve gehecht. VAANDEL
is eene vaan, zoo als het voetvotk die tegenwoordig gebruikt, en kan dus als eene
soortgelijkeonderdeeling van raan beschouwd
worden • men zegt toch ook ruitervaan.
STANDAARD, cindelijk, is dat veldteeken, hetwelk uitsluitend door de ruiterij gevoerd
de sn
wordt, de standaard is, om, bijellere
bewegingen van het paardenvolk, te minder
id
n te vatten, kleiner dan bet vaandel •
w
e beide van den vorm
(loch, voor het overig,
n er banier en eener vaan. Ook worden de
ee
thans weinig meer gebruikelijke legerteekens,
vvaaraangeen doek gehecht was, standaarden
genoemd. Men vindt soortgelijke standaarden
nog bij de oostersche volken. De pick, waar-
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aan de Turken hun bekend eerteeken,de
paardenstaarten, hechten, vormt nit dezelve
eenen standaard, eene banier, of vaan.

BANK, STOEL, SCHABEL, ZETEL.
Het een dient,
om op te zitten. Al wat tot
dit oogmerk strekken kan, is een ZETEL. Dit
woord wordt echter bijna eeniglijk in den
verhevener stijI gebruikt : koninklijke zetel.
Van hier zetelplaats voor hof-, of hoofdplaats.
Voorts is BANK een lange zetel, waarop meer
dan eenpersoon kart zitten SCHABEL een
klein, laag bankje, meestal tot ondersteuning
der voeten • STOEL een zetel voor slechts
eenertpersoon , door voeten , of pooten ,
maar vooral door eene leuning,
van ander°
zetels onderscheiden.
BANKAARD ,

BANKERD BASTAARD BASTERD,

HOEREKIND, NATUURLIJK KIND, ONECHT KIND,
ONWETTIG KIND.

Een HOEREKIND is een kind in hoererij
geteeld. Eigenlijk verdienen zulke kinderen
dezen naam, die van vrouwspersonen geboren worden, wetke zich aan meer dan ecn°
manspersoon prijs gegeven hebben, zoo dat
de regle vader niet met zekerheid aan to
wizen is. Een BASTAARD, of BASTERD, is een
kind, van een'getrouwden man met eene
bijzit geteeld, en geeft te kennen, dat de
moeder uit veelgeringeren stand, dan de
vader, de vader no tans bekend is. Dit woord
duidt tevens aan,
dat er tusschen de ouders
van zulk een kind eene voortdurende vereeniging plaats heeft. Een ()NEM KIND is de
algemeene benaming van zulk een, hetweltc
buiten den echtgeteeld is, en wordt, voornamelijk in betrekking tot den vader, gebezigd. Van gelijken aard iS NATUURLIJK KIND
met dit onderscheid echter, dat dit woord
alleen in betrekking tot den vader, en niet
tot de moeder, gebruikt wordt. ONWETTIG is
zoodanig kind, hetwelk door de wet niet
crkend wordt, en aan hetwelk de wet die
re ten niet toewijst, welke ivettige kinderen
kunnen doengelden. Een BAIVKAARD, of BANKERD, welk woord reeds begint te verouderen,
Hoch in Gelderland nog gebezigd wordt, is
eerie la se en verachtelijke benaming van een
onecht kind, waarmede men waarschijnlijk
op de plaats doelt, waar zulk een kind bet
aanwezen ontvangt, zijnde bank hier tegen
bed overgesteld. Quovis scainno fortuito
conceptus, non lecto geniali, zegt KILIAAN.
Bastaard is van het fransche bas, laag
afkomstig, oudtijds ook bast. Het geheele
woord bastaard, waarvoor men naderhand,
bij letteruitlating, bettard schreef, komt nog

in nude fransche stukken voor. Men zeide
ook : fiis en filie de bas, of bast. Nog tegenwoordig duurt deze beteekenis voort in het
overdragtelijke gebruik, hetwelk wij van het

BARB.
woord maken. Bastaardhond is een hond, van
wiens ouders de eene tot een minder edel soort
behoort, dan de andere. Van gelijken aard
zijn bastaardwijn, bastaardwoord, enz.
BANRET, GASTMAAL.
Hetgezamenlijk, en met meer dan gewonen
toestel, nuttigen van spjis en drank. BANKET,
dat waarschijnlijk van bank moet afgeleid
worden, en reeds begint te verouderen, zie t
op het root getal der genoodigden, zoo, dat
mengeene stoelen, of enkele zetels, maar
banken, tot derzelver zitplaatsen bestemmen
moet. GASTMAAL, onverschillig of men het
woord maal van het vermalen met de tanden,
of wel van maal, teeken, onderscheiding der
tijden van den dag, moet atleiden, geeft,
door het bijgevoegde woord gast, te kennen,
dat het een maal is, voor vreemdegenoodigden aangerigt. In eerie zeer talrijke, en tevens
aanzienlijke, familie , zou dus een banhet
gehouden kunnen warden, dat en eigenlijk gastrnaal was. Daarentegen kan men
reeds aan twee, drie, van baiter' genoodigde , vrienden een gastmaal geven , dat
daarom den naam van banket nog niet
verdienen zou.

koren, dat niet dik, niet digt staat, en eenen
mageren grond te kennen geeft. Gebrek
aan vettengrond hindert nu wel de weelderigheid van den groei • maar gebrek aan
vocht belet dengroei zelven. Van bier
dat op een' schralen grond nog eenig, op
een' dorren geen plantgewas, hoegenaamd,
gevonden wordt. ONBEBOUWD ontkent eeniglijk, dat een land bebouwd wordt. WOES?
zegt daarenboven dat het de teekens
draagt van aan menschelijke zorg onttogen te
zijn, dat het een wild, of verwilderd voorkomen heeft ; want een grond kan woest
genoemd worden, beide voor en na bebouwd
. De aarde was woest en
g
eworden te zijn
ledig. Een woest en verlaten oord. Vergeleken met de overige woorden, duiden woest
en onbebouwd slechts diegesteldheid van
dengrond aan, waarin hi' eene dier gewassen voortbreng,t welke de mensch door
bijzonderen arbeid moet aankweeken. Woeste
en onbebouwde landen vertoonen" dikwerf
eene zeer sterkegroeikracht. ONVRUCHTBAAR
eindelijk, vereenigt de beteekenis van meest
alto de bier boven behandelde woorden, en
geeft eenen grond te kennen, die niets
voort-•
brengt, omdat hij, uit welken hoofde dan
ook, niets voortbrengen kan.

BANNELING, zie Balling.
BANNEN, zie Ballingschap.
BAR,

DOR,SCHRAM., WOEST, ONVRUCHTBAAR,
ONBEBOUWD.

Het een niets, of weinig, voortbrengt. BAR
zegt eigenlijk naakt, bloot ; van daar barrevoets, barrevoeter. Eene barre rots is eene
kale rots, waarop nits groeit. Schoon filer
de innerlijke gesteldheid van den grond, als
de oorzaak dier barheid schijnt aangeduid
te worden, heeft bar, in de tweede plaats,
de beteekenis van koud. Wanneer men derhalve van eenengrond, of eene landstreek,
zegt, dat zij bar zijn, verstaat men, de beide
denkbeelden vereenigende, daardoor, dat de
koude de oorzaak der onvruchtbaarheid is,
of omgekeerd, dat, de plantengroei, door
welke oorzaak dan ook, gehinderd zijnde, de
plaats eene luwte heeft, en daarom koud is.
DOR is droog, maar zoodanig droog, dat de
levenssappen ontbreken. Eene dorre hand.
Eene done vlakte. Overal, waar niet het
gebrek aan voedsel tot groei en le bedoeld
wordt, is het woord dor ongepast. Een rijw
eg
is, des zomers, niet dor, maar droog. Men
zegt dat hangt aan elkander als droog, niet
als dor nand. Evengelijk dor gemis van sappen, van vocht, te kennen geeft, zoo drukt
SCHRAAL gebrek aan vetheid ult. Een schrale
pot, een schraal ambt. Schrale grond is d us de
zoodanige , die, of van nature niet vet
of te weinig gemest is, en schraal staand

BARAK, KAZERN.
Verblijf, waarin het krijgsvolk bij elkander
woont. De BARAK worth meestal voor korteren tijd opgeslagen, en is doorgaans slechts
eene van houtgebouwde loods. De KAZERN
dient tot eene duurzamer huisvesting, en is
somwijlen een prachtig steenen gebouw.
Het leer in het veld niet order tenten kunnende overwinteren,
sloes men voor hetzelve
barakken op. De roormalige kazern St. Charles te Amsterdam.
BARBAAR, zie Barbaarsch.
BARBAARSCH,

ONBARMHARTIG, ONMEDEDOOGEND,

ONMENSCHELIJK, WREED.

Hard en zonder deernis. ONMEDEDOOGEND
en ONBARMHARTIG ontkennen slechts, dat er
mededoogen , of barmhartigheid aanwezig
is, bij het voorwerp , waarvan gesproken
wordt. In zoo verre als barmhartig eerie
boa ere deernis aanduidt, dan mededoogend,
geeft onbarmhartig ook eerier' hoogeren trap
van onaandoenlijkheid voor eons anders
lijden re kennel', dan onntededoogend. Nog
altoos blijft het echter eerie passive wreedheld; men laat zich door eons anders on eluk wel niet bewegen, maar men veroorzaakt
het niet. Deze beteekenis van veroorzaken
ligt in WREED en BARBAARSCH. Wreed is ruw,
het een het gevoel onaangenaam aandoet.
Linnen, dat to wreed is. Van bier overdragtelijk, die, of dat, een ander duet lijden, die
9
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lijden behagen schept. Barin eens au
baarsch, dat oorspronkelijk uitheemsch is,
en
, om d at de uitheemschen , oudtijds, in
vergelijking der volkeren , die dit woord
gebruikten, grootendeels oribeschaafd waren,
vervolgens ook woest beteekende , heeft ,
order zijne tegenwoordige beteekenissen ,
ook die van tvreed. Woestheid zou op zich
zee minder zijn, dan wreedheid •; maar,
omdat het vreesselijk genoegen, hetwelk een
wreedaard in het lijden zijner natuurgenooten vindt, zich op eene nog gruwzamer
wijze bij den onbeschaafden mensch vertoont,
dan bij den beschaafden, zoo heeft men aan
barbaarsch eene sterkere beteekenis beginnen
hechten , dan aan wreed. ONMENSCHELIJK
te
gaat lle
de vorige woorden in kracht te
a
boven • het beteekent : van alle menschelijk
gevoel ontbloot , handelende zoo als geen
handelen zou.
,
mensch, zelfsgeen barbaar
BARBAARSCHHEID, zie Barbaarsch.
BARBIER, BAARDSCHEERDER, CHIRURGTJN, HANDARTS, WONDARTS.
BARBIER en BAARDSCBEERDER zijn hetzelfde
beteekenend, met dit onderscheid echter,
dat baardscheerder voor lager en verachteer gehouden worth, dan barbier. Beide
lijk
beteekenen het afnemen, of scheren van den
baard. CHTRURGIJN is eigenlijk een grieksch
woord, hetwelk no tans in algemeen gebruik
is, schoon men daarvoor HANDARTS en wonARTS zou kunnengebruiken. Deze woorden
duiden eigenlijk iemand aan, die wonders en
and uitwendige gebreken heelt, insnijdingen doet, leden afzet, enz. Zeer te onregt
wordt barbier dikwerf met chirurgijn, of
handarts verwisseld.

BARMHARTIG, MEDEDOOGEND.
Wat derzelver kracht betreft, hierboven
bij barbaarsch reeds vergeleken. Men kan
er, wat den oorsprong aarigaat, nog bijvoegen, dat BARNHARTIG niets anders is, dan de
let terlijke overzetting van het latijnsche misericors, bij welke men miser door arm vertaald heeft , hetwelk met het voorzetsel be
ineengesmolten, barm gemaakt heeft. MEDEDOOGEND is, naar de zamenstelling, hetzelfde,
als medelildend •; doogen, of gedoogen, en
Wden, werden oudtilds als gelijkbeteekenend
gebruikt.
BARSCH, NORSCH, STUURSCH, SPIJTIG.
Onvriendelijk in uiterlijk gedrag. BARSCH
en NORSCH slaan beide nog meer op het niterlijke, dan STUURSCH en SPIJTIG. Barsch is hij,
die niet zacht, norsch, die niet vrierideiijk
in zijnen orngang is. Bij barsch komt alleen
gelaat en toon, bij norsch reeds denkwijs en
gezindheid in aanmerking. Ruwe volkeren
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zijn meestal barsch in voorkomen en zeden.
De beschaafde man zou norsch kunnen zijn
teen dengenen, die burgerlijke beleefdheid
verbeurd had. Dus zegt men van het gure
weder, welks uitwerking, meer nog dan deszelfs voorkomen, ons treft, overdragtelijk en
bij figuurlijke toeschrijving van gevoel en
bedoeling, het is onvriendelijk, het is norsch,
zelden, het is barsch weder. Ondertusschen
blijft norsch, zoo volgens deszelfs afleiding,
naar welke het een morrend, brommend,
en dus een onaangenaam geluid beteekent,
als ook volgens het gebruik, meer uiterlijke
ruwheid te kennengeven, dan stuursch. Die
stuursch is, is zeker niet vriendelijk, maar
zijne onvriendelijkheid let zich op eene
mindergeweldige wijze aan den dag, dan
die van den norschen. Van hier, dat men
een norsche vent zegt, en een stuurschmeisje.
Zelden Loch is eene vrouw onvriendelij,
k in
zulk eene mate en op die wijze, dat men
haar norsch zou kunnen heeten. Met stuurschheld zegt ztj enkel,neen. SpOtigheid, daarentegen, valt iets meer in het vrouwehjke karakter. Even zeer als een meisje zelden norsch
is, is een man zelden spijtig. Spijt geeft een
voorbijgaand verdriet, eerie aandoening van
ontevredenheid, te kennen, uit kwaden luim,
te leurstelling, of soortgelijke oorzaak, ontstaande. Hierom is de spijtige scherper, de
stuursche, of norsche harder, in zijne uitdrukkingen.
SCLIEUR, KLOOF, SPLEET.
BARST,
Eene afbreking van zamenhang, meest in
door scheiding, niet door verbrede lento door
king, der vezelen, of la en. BARST is wel
inzonderheid die vaneenwijking der stof,
Welke uit hare innerlijke beweging, althans
zonder merkbaargeweld van buiten, ontstaat : eenglas, dat te spoedig heet, of koud
wordt, berst door de snelle uitzetting, of inkrimping , der buitenste deelen. Van hier,
dat een barst zeergering kan zijn en wel
eens niet veel die er indringt, dan de opervlakte. SCHEUR en SPLEET duiden eene
P
scheiding aan, die zich nog meer in de
lento
uitstrekt, de geheele dikte der stof
g
doorgaat, en door scheuren, of splijten, ontstaat. Het laatste zegt men niet van zachtere
stollen ; in linnen, papier, enz., kan nimmer
eerie spleet komen. Van zoodanige harde
stoffen, die nog iets van het buigbare, of
taaije hebben, van hout, b. v., kan men
zeggen, dat het gescheurd, en dat het gespieler] is, doch met dit onderscheid, dat er
mindergeweld vereischt worth, om de
scheur, dan om de spleet te doen ontstaan •;
somwijlen is tot het eerste de afwisseling
van vocht en droogte in den dam kris
alleengenoeg. Hierin schijnt scheur eenigzins, tot de beteekenis van barst te naderen •
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dock dezelaatste ontstaat uitsluitend in
volkomen harde ligchamen, en oin die reden
ookplotselijker, dan de eerste. Spleet onderstelt meest altijd, dat er geweld va
van
buitengeoefend is, en wel op eene stof,
waarvan de zamenhang der deelen met
elkander sterk, maar die der vezelen, of
la en gering is. Leisteen splijtgemakkeltjk.
Drukking kan het bout doen scheuren, een
slag doet het splifien. KLOOF eindelijk geeft
te kennen, dat de opening wijd is en gaapt •
daaromgeeft men dien naam aan diepe
bergvaleijen. De kloven der rotsen. Eene
rotsspleet is naauwer, dan eene rotskloof.
Ook noemt men zoodanige wonden, wier
lippen, naar evenredigheid der diepte, ver
vaneen staan, kloven : winterkoude en brak
water veroorzaken kloven in de handen.
BAST, SCHIL, SCHORS, BOLSTER, DOP.
Bekleedsel vanplantgewassen. De SCHORS
is het uitersteruwe bekleedsel men vindt
dezelve eeniglijk aan boomer. De eiken
schors client tot lederbereiding. BAST, in zijne
stamverwantschap met binden, wijst op
eene zachtere stof. Menschreef oudtUds
op berkenbast , niet : op berkenschors.
Sem, eindelijk, is de weeke huid, welke de meeste boom- en sommige aardvruchten orngeeft. Appel-, en perenschil,
— de schil van knollen , aardappelen,
enz. BOLSTER is de uiterlijke bekleeding van
sommige vruchten,tot de soort der noten
behoorende. Okker. en hazelnoten hebben
eenen bolster. DOP is de hardereschaal dier
soort van vruchten, onmiddellijk op den
bolster volgende: notendop. Bast is ook overgebragt geworden tot het dierlijke ligchaam,
doch slechts in den lagen spreektrant, iemand
op zzjn' bast komen; zijn' bast vullen. Schors
en bolster worden figuurlijk gebruikt voor
het ruwe uiterlijke, waaronder lets van meer
waarde verborgen is. Doch ook bij dit gebruik, behouden deze woorden het onderscheid, waardoor zij in den eigenlijken zin
verschillen. Men zegt, dat iemand onder eene
ruwe schors eenen schranderengeest, een
gevoelig hart verbergt • maar men spreekt
nimmer, van hem die schors te doer alleygen. In dit geval gebruikt men de uitdrukking bolster: de 'on in is nog eenigzins
boerseh; maar tzjd en om gang zullen hem
van dien bolster wel ontdoen zullen hem
wel ontbolsteren.
BATEN, zie Baat.
BAZUIN, HOREN, TROMPET.
Blaastuigen van meta al, bij Welke hoofdzakelijk de ademing des spelers, niet het
openen, of sluiten, van zijkleppen, of gaten,
het versehil tier toonen te weeg brengt. Van
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deze omschriiving wijkt de BAUM eenigzins
af, vermits in dezelve het op- en nederschuiy en van beweegbare stukken, hoogte en la
te van toon doet ontstaan • voor het overige
is zij !anger, dan de TROMPET. Deze verschilt
van den HOREN, door de minderecirkelvormigheid harer kringen , en het scherper
schateren van haren toon hetwelk haar wel
inzonderheidgeschikt maakt , om aan de
ruiterij tot krijgsspeeltuig te dienen. De
horen was oudtijds misschien niets antlers
dan het hoofduitwas der runderen, van hetwelk hij zijnen naam ontleent, en dat nog
tegenwoordig, bij sommige gelegenheden,
als blaaswerktuig gebezigd wordt. De bakker
kondigt het nit den oven komend brood aan,
door het blazen op een' horen. Wanneer men
onder horen een opzettelijk vervaardigd
blaastuig verstaat, bepaalt men door gaans
soort engebruik, door koppeling : waldhoren,posthoren, enz. Den horen, dien de
jagers onder het krijgsvolk gebruiken, nomen zij halvemaan, den speler halvemaanblazer. De bazuin is bijna geheel buiten
gebruik geraakt van daar, dat voornamelijk
in de ouderegeschiedenissen, inzonderheid
degewijde schriften, melding van haar
gemaakt wordt. Op het geluid der bazuinen.
vielen de muren van Jericho. — De bazuinen des oordeelsdags. In hedendaagsch gebruik is het werkwoord bazuinen, en nog
meer uitbazuinen, gebleven. Iemands lof
uitbazuinen, zegt men, in denzelfden zin,
als deszelfs lof uittrompetten •; maar de
eerste uitdrukking behoort tot een edeter stijl.
BAZUINEN, zie Bazuin.
BEAMBTE, zie iinebtenaar.
BEANTWOORDEN,
den.

WEDERLEGGEN,

zie 4ntwoor-

BEANTWOORDEN, VOLDOEN AAN.
In overeenkomst met iets zijn, daarmede
niet strijden. Men zegt beide, zUn gedrag
beantwoordt aan mtjne verwachting, en, het
voldoet aan mijne verwachting. Bet onderscheid, dat het taalgebruik in dezelve maakt,
of behoort te maken, vloeit voort tilt de
oorspronkelijke beteekenis der woorden.
BEANTWOORDEN onderstelt weêrkeerigheid
VOLDOEN pligtsvervulling. Degene, diengij
iets goeds bewezen hebt, beantwoordt daaraan, en aan de verwachting, welke gij van
hem bebt opgevat, wanneer hij voldoet aan
de dankbaarheid, welke hij u verschuldigd
is. Vermits nu het denkbeeld van weérkee-

righeid noodwendig dat van pligt, van de
zijde desgenen, die het eerste voordeel
genoten heeft, met zich brengt, zoo loopt de
beteekenis der twee uitdrukkingen. sehoon
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in oorsprong verschillende, in meeting te
zamen •; en van bier komt bet, dat zij zoo
dikwijls zonderonderscheid gebruikt worden.
BEBOETEN zie Aanhalen.
BEDAAGD, zie .//fgeleefd.
BED A.ARDHEID, BEZADIGDHEID, KALBITE, GERATIGDHEID.

Toestand, waarin hartstogten geene
heerschappij over ons oefenen. KALNTE, van
den staat des onbewogen waters, op dien der
ziel overgebragt, is rust, met stilte gepaard •;
eene gemoedsgesteltenis , waarin men de
drifter' niet behoeft te weérstaan, omdat zij
niet aanvallen. Zij staat over to Ten alle
hartstogtelijke beweging , zonder onderscheid. Kande heerscht niet in het gemoed,
dat door haat of nijd verteerd, door staatszucht gefolterd, door wroegingen geknaagd
wordt , hoezeer alle deze aandoeningen zich
verdragen met het een men eigenlijk gewoon
is BEDAARDHEID te noemen. Deze laatste toetand is, strikt genomen , die
eener rust
s
,
welke zich naar buiten vertoont. Zij staat
dus over teen zulke hartstogten, wier werking het onmogelijk is voor anderen te verbergen toorn, hevige minnenijd, enz. Door
schampere redenen dreef hi' mij zoo rerre,
dat het mij moeijelijk viel, bedaard te blijven.
BEZADIGDHEID beteekent, naar haren oorsprong, vergenoegdheid, tevredenheid •; bezadigen toch, is met verzadigen , genoeg
geven, vermaagschapt. In eenen tweeden zin,
waarin het met de thans behandelde woorden
verwant is, beet het zoodanige bedaardheid,
waarbij men het voile gebruik zijner vermogens behoudt. Men gevoelt, men geniet

met kalmte; men handelt met bedaardheid •
men oordeelt met bezadigdheid. GENATIGDHEID is

een woord van eene andere soort
het duidt eigenlijk eenen toestand des gemoeds aan ; maar eene regelmaat van hanng welke meestal het uitwerksel van
deli,
den wil is. Men kan ze e en : ik voel mzj
kalm, bedaard, bezadigd •; maar niet ik voel
mij gematigd. Gematigd is degene, die de
maat niet te buiten gaat. Men kan door hartstote bewogen worden, in drift uitbersten, onberadener handelen, dan men in
eenen gewonen toestand gedaan zou hebben,
en nogtans niet verdienen, dat men ons den
naam van gematigd ontzegge. Wanneer wij
dengenen, welke onzen liefsten vriend voor
onze oogen van het Leven berooft, onze verontwaardiging does gevoelen, zelfs hem eenen
slag toebrengen, zal niemand zeggen, dat
ten gaan. Ziet
wij de gematigdheid te buiten
men echter op den hartstogt, en niet op deszelfs voorwerp, alsdan is de vertoornde, ook
in dat geval, niet gematigd.

—
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BEDACHTZAAM, BEHOEDZAAN, BERADEN, BEZONNEN, VOOBZIGTIG.

Eigenschap, of toestand, van dengenen,
die oplettendheid en geestvermogens aanwendt, om te ontgaan, wat hem schaden, of
zijne oogmerken dwarsboomen kan. Die zich
hiertoe van de bulp zijner zinnen wel bedient.
is BEZONNEN • in het tegenovergesteld geval
is hi' onbezonnen, welk woord meer in gebruik is. De onbezonnene ziet en hoort niet,
bemerkt degevaren niet, die hem open voor
het oog liggen, en om welke te ontkomen
slechts eenegeringe mate van oplettendheid
toereikend zougeweest zijn. Bezonnen drukt
derhalve den min en trap van opmerking
op zich zelven en zijnen toestand uit. BEDACHTZAAN zegt reeds meer •; de
edachtzame ziet
b
niet alleen toe, maar hi' denkt. De BEHOEDZANE dot nog beter : hi' waakt, hi' is op
zijne hoede , hi' tracht zich voor schade of
hinder te hoeden. BERADEN ziet meer op waak.
zaamheid naar buiten, dan op innerlijk overleg. Het is, in alle opzigten, meer, dan bedachtzaam, en, in zekere betrekking, meer.
dan behoedzaam. De behoedzame ontgaat
beter zijne schade • de beradene bereikt beter
zip) oogmerk. VOORZIGTIG, eindelijk, drukt en
dengeringsten en den hoogsten trap van
oplettendheid uit, voor zoo verre men het of
tot het ligchamelijke o0 of tot dat van het
verstand bepalen wil. bees voorzigtig, stoot
u niet, zegt niets meer, dan, zie voor u, dat
gij u niet stoot. Handel in deze zaak voorp is van eenen
aard,
zigtig • want ziteederen
beteekent, daarentegen, tracht, door insp ansing van oplettendheid en verstand, vooruit
te ontdekken, welk gevaar u in de zaak dreigen kan, om het te vermijden.

BED A NKEN, DANK ZEGGEN, DANK WETEN, DANKER.
Erkentelijkheid we ens weldaden, of diensten, betuigen,
of gevoelen. De beteekenis
gt in BEDANKEN en DANK
van betuigen , lit
ZEGGEN, die vangevoelen, in DANK WETEN ;
tot deze laatste nadert echter dank zeggen een) zi p s. Men bedankt ook beleefdheidshalvevoor kleinigheden, die een eigenlijk dankgevoel wekken, of ons tot dankbaarherd verpligten • somwijlen zelfs voor de
enkele welwillendheid of hoffelijkheid der
aanbieding, in vvelken zin het eene gelijkstaande beteekenis met beleefdelijk weigeren
verkregen heeft. lk bedank u, zegt men
wanner iemand ons iets aanbiedt, b, v.
snuif, waarvan wij een gebruik maken, of
verkiezen te maker). Daarentegen zegt men
nimmer dank, waar mengeene dankbaarherd verschuldigd is. Eene enkele maal hoort
men wel : ik zeg u dank, voor : bedank u;
doch dit verdientgeene navolging. De oorzaak
van dit verschil kan wel daaringelegen zijn,
dat dank zeggen zich in de verhevener schrijf-
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wijze gehandhaafd heeft, terwijI bedanken
eeniglijk in den gemeenzamen om an gebruiktwordt. 0 God ,i ik zeg u dank voor
dit leven, en voor al de middelen tot veredeling, daarin aan inzj geschonken ! Bedanken

zou bier niet te P
as komen, wel het enkele
DANKEN, hetwelk daarin van dank zeggen
verschilt, dat het niet vereischt, dat de erkentelijkheid door woorden uitgedrukt Ivorde, daar zij ook alleen als eene werkzaamheid van het hart kan voorkomen. 1k heb
hem voor zijne goedheid dank gezegd, is
meer, dan : ik heb hem daarvoorgedankt.
Dank weten toont, in zijne zamenstelling ,
dat het weten, het bewustztjn van den dank,
of de dankbaarheid, daardoor verstaan wordt.
1k weet hem niet dank het een in deze zaak
voor mij geschied is, beteekent : ivegens hetgeen in deze zaak voor mtj geschied is, geNoel ik intj tot eene dankbaarheid jegens hem
verbonden. Voorts hebben dank zeggen en
dank weten, den derden, danken en bedanken, den vierden naamval bij zich.
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beteekenis voegt OMDEELEN nog deze, dat de
deelen aan hen, die dezelve erlang,
en en
welke men onderstelt,
dat daartoe in eene
geregelde orde geplaatst zijn, rondgegeven
worden. BEDEELEN onderstelt niet, dat verscheidenepersonen iets gelijktijdig, of uit
eene en dezelfde verdeelen g ontvangen •; hi'
is met tijdelijk goed, met geestvermogens
ruim bedeeld. Bijzonderlijk wordt dit woord

gebruikt, om die uitdeeling aan te duiden,
welke aan de armen eenerplaats geschiedt.
De bedeelden. Het verdeelen ziet voorts op
eengeheel, dat eerst gescheiden moet worden, alvorens men het deelsgewijs kan uitgeven ; uitdeelen slechts op de uitgifte van
din en die, wel is waar, soortelijk bij elkander behoorden, doch daaromgeen geheel
behoefden uit te rnaken. Eerie nalatenschap
wordt verdeeld, in zoo verre zij in erfportien
wordt afgescheiden •; zij wordt uitgedeeld,
wanneer elk der crfgenamen zijn aandeel
erla ngt.
BEDEESDHEID, zie Angst.

BEDANKEN, zie 21 fdanken.
BEDAREN, GAAN LIGGEN.
Twee uitdrukkingen, gewoonlijk van den
windgebezigd, en die te kennen even , dat
hi' in kracht vermin rd BEDAREN onderstelt, dat hi' te voren niet bedaard, en dos
heftig geweest is •; aan den anderen kant
brengt het niet merle dat de wind of stil, of
zwak wordt. GAAN LIGGENgeeft niets te kennen omtrent de vorige sterkte van den wind,
maar zegt daarentegen, dat hij zoodanig vermindert, dat deszelfs krachteerlang van geene beduidenis zijn zal.
BEDDING, LAAG,
LAAG is eene rij van naast, of op elkander
liggende din en. BEDDING noemt men zulk
eene rij, wanneer van den grond, de buitenkorst van onzen aardbodemgesproken wordt.
De bergen der tweede vorming bestaan uit
beddingen, die laagsgewijs op elkander geplaatst , maar door eene onbelcende oorzaak
zoodanig verzet zrjn, dat zij eenen hock met
het water as maken.

BEDE, zie Aanzoek.
BEDEELEN, OMDEELEN, UITDEELEN, VERDEELEN.
Aan verschillende deelhebbers hun aandeel
doen toekomen. Men VERDEELT iets, wanneer
hetgeheel niet aan eenen eenigen gegeven
wordt, en het verdeelen begint reeds, wanneer de deelen van elkandergescheiden, en
in bijzondere aandeelen afgezonderd worden. Het UITDEELEN neemt eerst eenen aanyang, wanneer deze aandeelen aan de deelhebbers overhandigd worden. Bij de laatste

BEDELAAR, SCIIOOIJER.
BEDELAAR drukt eenen armen, of voor egeven armen uit, die er een beroep van
maakt, de medelijdenden om onderstand aan
te spreken. Bij dit denkbeeld voegt SCHOOIJER
dat van landlooper.
BEDENKELIJK, HAGCHELIJK, MISSELIJK, NETELIG, ZORGELIJK.

Dus noemt men eenen toestand, die moeijelijk is, en ligtelijk een' kwaden keen kan
nernen. BEDENKELIJK is zulk een toestand, in
zoo verre hij bedenken verwekt, omstandigheden aanbiedt, die nadenken vereischen.
ZORGELIJK zegt hetzelfde
in eene versterkte
,
beteekenis; zorg tqh is denken, met vooruitzigt van gevaar, en opsporing der middelen, ter afwending van hetzelve. HAGCHELIJK
geeft de onzekerheid te kennen, de mogelijkheid van eenen kwaden, zoo wel als eenen
goeden, uitslag. MISSELIJK komt zeer nabij
aan deze beteekenis ; doch kenmerkt nog
grooter gevaar ; het toont, namelijk, van
beide de kanten de kwade, en zeg,t dat de
zaak zeer wel missen kan. NETELIG ziet meer
op de moeijelijkheid der ornstandigheden,
die wel niet den uitslag zeer gevaarlijk, maar
het aangrijpen der zaak bezwaarlijk maken,
en hem, die dezelve onderneemt, aan vele
kleine kwellingen kunrien blootstellen, en
welke metgroote voorzigtigheid, of menschkunde, dient behandeld te worden.
BEDENKING, BERAAD, GEDACHTE, OVERWEGING.
Bezigheid van het verstand. wanneer
het verstand werkt, zonder datde wit daaraan eene rigting geeft, zijn de voorstellin-
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gen, welke het in ons wekt, GEDACHTEN.
Lossegedachten, — vlugtige gedachten.
Kwadegedachten van zich weren. Men
neemt eerie zaak in BEDENKING, wanneer
men haar opzettelijk tot het voorwerp van
zijn verstandelijk onderzoek maakt, neemt
men haar in BERAAD, dan neemt men haar
in zoodanig eene ernstige bedenking, als
noodig is, ter vestiging van zijn besluit.
Eindelijk is OVERWEGING een beraad, waarbij
men opzettelijk de redenen voor en teen
afweegt. Die zonder bedenking zijneeerste
•
gedachten volgt, speelt een gevaarlijker spel,
dan hij, die met rzjp beraad de voor- en nadeelen eener onderneming overweegt.
BEDERF, VERDERF, VERROTTING.
Over an tot eenen toestand van onbruikbaarheid. Schoon het werkwoord bederven,
onzijdig genomen, dien over an in het
algemeen te kennen geeft, beperkt zich het
zelfst, naamwoord BEDERF eenigzins meer tot
de ontbinding van dierlijke stoffen. Het gebraad bederft ook, wanneer het te lang aan
het vuur blijft blootgesteld, ja zelfs, wanneer
het, opgedischt, koud wordt. Het bederf is
aan hetgebraad, of in het algemeen, aan
vleesch, wanneer het tot verrotting begint
over te hellen. Bederf is dus het begin eener
ontbinding, van welke VERROTTING een hoogere trap is. Ondertusschen gebruiken wij
bet woord bederf, met betrekking tot het
nut, hetwelk wij uit de stof, zoo zij niet
bedorvenware, hadden kunnen trekken, en
tot de onbruikbaarheid, waarin zij, door

hare ontbinding, ten onzen opzigte geraakt.
Verrotting zegt men, met opzigt tot de
verandering, welke de stof zelve ondergaat.
VERDERF, eindelijk, is een volkomen bederf
doch wordt slechts figuurlijk gezegd. Men
gebruikt het, om de ganschelijke vernietiging van alien welstand uit te drukken. Gij
loot in uw verderf.
BEDIENING, zie Ambt.
BEDILLEN, BERTSPEN, BESTRA.FFEN,GISPEN, LAKEN.
Afkeuring te kennen geven. Het eenvoudigst lit deze beteekenis in LAKEN. BERISPEN
onderstelt reedsgrootere scherpte in de uitdrukking, en betreft ook meer den persoon,
dan de zaak. BESTRAFFEN geeft, bij den afkeurenden, eene meerderheid te kennen •
een regt, am dengenen, wiens daad hi'
afkeurt, te doer gevoelen, hoe kwalijk hi'
gedaan heeft. BEDILLEN zegt juist het tegendeel • het heet: met bemoeizucht, en dus
dikwijls te onregt, althans over kleinigheden,
afkeuring uitdrukken. GISPEN, dat eigenlijk
met eenegisp, of roede, slaan, geeselen,
beteekent, wordt, bij bedillen, enz., gevoegd,
alleen in eene overdragtelijken zie gebruikt,
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geeft den hoogsten graad van anceuring te
kennen, en is verwant aan hekelen, doorhalen, doorstrijken, merle in eene figuurlijke
beteekenisgenomen.
BEDING, VOORWAARDE.
Eene omstandigheid, welke plaats moet
hebben, zal eene zaak, althans wettiglijk,
eschieden. In het woord BEDING ontmoet
g
men de beteekenis, welke aan de zamenstellingen van ding gemeen is, namelijk, die van
geschil, woordwisseling, geding, dingtaal,
din en. Het is dus eigenlijk zulk eerie voorwaarde, waarover gedongen, onderhandeld
is. De bedingen van een verdrag. In vonWA ABU vindt men deze nevenbeteekenis
niet ;• doch daarentegen drukt het woord
des te sterker uit, dat de omstandigheid,
waarvan het daarzijn der zaak moet afhanen, vooruit bepaald is. Eenmaal te sterven
g
is de voorwaarde, waarop wij het leven ontvan en hebben •; zeer oneigenlijk zou bier
het woord beding zijn.
BEDINGEN, VA STSTELLEN.
Uit het bovengezegde blijkt terstond het
onderscheid dezer woorden, die naauwelijks
synoniem zijn. BEDINGEN is door din en door
onderhandelen, de voorwaarden eener zaak
be glen. De be alin e eener zaak, zonder eenigen terugblik op den weg, tangs welken deze
bepaling verkregen werd, ja zelfs, zonder dat
zij aan eenige voorwaarden behoeft verbonden
te zijn , is de beteekenis van VASTSTELLEN.

BEDR AG, BELOOP.
De hoegrootheid eener som. Daar in
beteekenis van bereiken, tot iets
naderen, meer uitkomt , dan in BEDRAG,
behoort, wil men met juistheid spreken, het
eerste dangebruikt te worden, wanneer men
het stijgen eener som tot eene zekere hoogte
uitdrukt • het aridere, daarentegen, wanneer
men blootelijk haren stand te kennen geeft.
Toen ik u deed vragen, hoe veel uwe rekefling bedroeg, dacht ik weinig, dat zij zulk
eene zware som zou beloopen. Vermits nu,
aan den anderen kant, hetgeen eenen stand
uitdrukt, een vaster denkbeeld aanbiedt,
dan hetgeen eene str ain te kennen geeft, is
het bedrag eener som iets stelligers, dan haar
beloop. Het beloop van de onkosten eener
onderneming kan, bi:j ramie be
bepaald worden • het bedrag kent men eerst, nadat zij
haar beslag heeft, en daarom valt het menigwerf uit de hand.
BELOOP de

BEDRAGEN, zie Bedrag.
BEDREVEN, ERVAREN, GEOLFEND.
Die, door iets dikwerf tedoen, daarin
bekwaamheid verkregen heft. Hij, die de
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handgrepen eener kunstverrigting geleerd, BEDREVENHEID, zie Bedreven.
en, door dezelve herhaalde males na te doen,
zich in staat gesteld heeft, die verrigting, BEDRIEGELIJK, zie Arglistig.
,
zonder misslag
en met den vereischten
spoed , te volbrengen , is GEOEFEND. Men BEDRIEGEN, MISLEIDEN , VERSCHALKEN, VERSTRIKKEN.
gebruikt dit woord dus voornamelijk van
dat een waarbij vaardigheid van uitvoering
Veroorzaken, of aanleiding geven, dat het
te pas komt. Een geoefend soldaat. Wan neer
onware voor waargehouden worde. Mimi-men eengeoefend verstand zegt , bedoelt
DEN zegt, eigenlijk, op eenen verkeerden we
men daarmede een verstand, hetwelk de
brengen •; de beteekenis bepaalt zich dus tot
hebbelijkheid verkregen heeft , om zijne
het doen ontstaan van dwaling. BEDRIEGEN
vermogens op de voorwerpen daarvan toe te
duidt op eerie schending, of, zachtst
passen en te doen werken, iets, dat van de
genomen , teleurstelling , van vertrouwen • men bedriegt, wanneer men eene nitgrootte, of kracht, dier vermogens geheel
verschillend is. Even als geoefend te kennen
drukkelijke,
of
stilzwijgende,
belofte, welke
geeft, dat men alles gedaan heeft, wat tot
mengedaan, eene regtmatige verwachting
het aanleeren eerier kunst vereischt wordt,
welke men verwekt heeft, niet vervult. Van
zoo zegt BEDREVEN, dat men, door die kunst
eerie zaak, of een voorwerp, b. v., van een
dikwijls te drijven, door zich menigmaal
kunstig schildersiuk, kan men zeggen, dat
het misleidt, of ook, dat het bedriegt loch
met haar bezig te houden,
kennis bekomen
heeft van alles, wat bij derzelver behandeling
in het eerstegeval geeft men te kennen, dat
kan voorvallen. Wanneer omstandigheden
het onze meening, omtrent het afgebeelde
van buitengeenen invloed op het oefenen
doet dwalen, in het andere, dat het onze
eerier kunst, of het beleid eerier zaak,
verwachting daaromtrent onvervuld laat. De
kunnen bebben, zou men zeer ongepast het
kunstenaar,' die de druiven zoo natuurl ij
woord bedreven gebruiken. Men kan beide
schilderde, dat de vogelen daarop kwamen
een geoefend en een bedreven koopman
aanvliegen, misleidde deze dieren, in zoo
wezen • maar men is een bedreven, wel een
ver hi' dezelven tot de dwaling bragt, om
geoefend teekenaar. Een geoefend sehaakspegeschilderde druiven voor wezenlijke te lionler is degene, die, en in theorie (bespiegeden; en hi' bedroog hen, in zoo ver hi' hunne
ling), en in praktijk (uitoefening), geleerd
begeerlijkheid te lour stelde. VERSCHALKEN
heeft, zijn spel wel uit te brengen, zich voor
toont aan, dat er list aangewend is, om de
de werking der stukken zijner tegenpartij te
dwaling te doen ontstaan •; het kenmerkt dus
dekken, en de zijnen tot eenen wel overlegaltoos opzet, lets, dat bij misleiding dikwijls
den en wel uitgevoerden aanval te bezigen •;
geenszins het geval, en ook niet noodwendig
een bedreven schaakspeler is zoodanig een,
in de beteekenis van bedrog gelegen is. Da
die, door dikwijls en met verschillende
entegen kan verschalken eerie, wel opzettetegenpartijders te spelen, het onderscheid
lijke, maar onschuldige misleiding aan duiheeft leeren kennen, hetwelk verschil van
den, terwijI hij, die bedriegt, door het te leur
omstandigheden en van bestuur in den loop
stellen eener billijke verwachting, meestal
des spels te wee kan brengen, en die zich
den bedrogenen benadeelt. Van bier de hatedaarvau met voordeel weet te bedienen. Een
lijker beteekenis, welke gewoonlijk aan dit
kweekschool voor de zeevaart, b. v., kan
laatste woordgehecht wordt. In die van
geoefende kweekelingen leveren ; maar dadeverschalken lit ook nog, dat eene grootere
like zeereizen vormen eerst bedrevene varensschalkheid over eene minderegezegeviercl
lieden. Evengelijk oefening verkregene
heeft, dat list tegen list gesteld geweest is,
behendigheid, en bedrevenheidondervinding
en eene derpartijen, in dies strijd, voor de
te kennengeeft, zoo onderstelt ERVARENBEID,
andere heeft ondergedaan. VERSTRIKKEN is in
dat deze ondervinding ors niet alleen eenen
den strik doen vallen • het vereenigt dus de
voorraad van stellige kundigheden verschaft
beteekenis van vangen met die van misleiden,
heeft • maar ook, dat zij ors geleerd heeft,
of bedriegen,.
zelden met die van verschalken
uit deze kundigheden regelen van gedrag,
De onervarene wordt verstrikt, de minder
in dergelijke omstandigheden, te trekker].
listige verschalkt. Men verontschuldigt zich
Een schipper, die tang eene kust bevaren
met het nut der maatsehappij,
wanneer men
heeft, derzelvergronden en stroomen volboosdoeners door boosdoeners verschalkt.
komen kent, zou aan dezelve voor een'
De iongeling, die te vroeg zonder opzigt in
bedreven loods kunnendoorgaan •; maar hi'
de wereld treedt, wordt maar al te dikwijls
wordt eerst dan een er'raren zeeman, wandoor hebzuchtige ligtekooijen verstrikt.
Deer hij, door deze en soortgelijke ondervinding, geleerd heeft, hoe zich in bet alge- BEDRIEGERIJ, BEDROG.
meen op zee, aan kusten, of tusschen ondiepBEDROG is eerie enkele misleiding, waarten, tegedragen.
door billijke verwachting te leur gesteld
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worth; BEDRIEGERIJ eene aaneenschakeling
zulker misleidingen. Het eerste kan door
toeval te weeg gebragt worden; de andere
is bijna noodwendig het gevolg van opzet.
Men zegt: het bedrog, nooit de bedriegerij
der zinnen. Daarentegen wordt bedrog, in
den kwaden zingebezig,
d altoos van eene
gewigtiger misleiding gezegd, dan bedriegerij, omdat eene reeks van opzettelijke misleidingen bezwaarlijk onondekt zou blijven,
wanneer elke derzelve den misleiden in iets
zeergewigtigs bedroog.
BEDRIJF, DAAD, HANDELING.
Eene verandering, die door de kracht van
eenig wezen te wee gebragt worth. Bij
eenegebeurtenis, door de kracht van vrij
wezen veroorzaakt, laten zich twee dingen
onderscheiden, het onder onze zinnen vallende uitwerksel, en de werking der kracht,
die het daarstelt. Van deze beide, geeft
HANDELING alleen de werking der kracht te
kennen • DAAD, sevens die werking, ook het
onder de zinnen vallende uitwerksel, hetwelk een vrij handelend wezen buiten zich
te weeg gebragt heeft. Ten gevolge hiervan
is elke daad eene handeling, omdat zij eene
werkende oorzaak moet hebben • maar niet
elke handeling eene daad, want niet elke
handeling heeft een buiten den handelenden
onder de zinnen vallend uitwerksel. Een
voornemen, een besluit, is eene handeling,
maar het is nog eene daad ; deze wordt het
eerst, warmer, door de uitvoering, het uitwerksel van dit ons besluit buiten ons zigtbaar wordt. Ook het onderscheid der
bijvoegelijke naamwoorden, welke wij met
daad en handeling verbinden kunnen, doet
het opgegeven verschil in het oog loopen.
Men zegt eene groote, eene sirs bare daad,
omdat bij de bepaling van grootte, of strafbaarheid, de te weeg gebragte werking wel
degelijk aanmerking genomen wordt.
Daarentegen voelt leder, dat de uitdrukking:
eene opregte daad zeer oneigen zijn zou,
vermits opregt alleen tot de innerlijke handelis niet
niet tot de onder de zinnen vallende
uitwerking betrekking heeft. Zegt men eene
edele daad, dan ziet deze hoedanigheidsbepaling voorzeker, in de eerste plaats, op de
beweegredenen, die den handelenden bestuurd hebben, doch tegelijker tijd op de
werking, welke anderen in staat stelt, deze
beweegredenen te onderscheiden en te beoordeelen. BEDRIJF heeft met daad de
noodwendigheid eener werking naar buiten
gemeen, maar onderstelt tevens eerie herhaling, of duurzaamheid filer werking,
welke beteekenis reeds in het grondwoord
driven gelegen is. Van bier, dat bedrijf
ook in den zin van beroep, kostwinning,
en in di en van afdeeling eens tooneelspels,
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gebruikt wordt, welke beide eerie duurzaamheid van handeling te kennen geven.
BEDRIJVEN,

DOEN, HANDELEN, MAKEN, VER-

RIGTEN, VERVAARDIGEN, WERKEN.

Zijne kracht in werking brengen. HANDEdeze beteekenis in haregrootste
algemeenheid •; redelijke en redelooze wezens handelen beide. No tans schijnt handelen zelfsbewustheid te vereisehen • van
din en die eene bewustheid hebben, van
levenlooze stoffen, zegt men WERKEN. Dit
woord onderstelt het te wee g brengen, of
althans het bedoelen van een uitwerksel, of
gewrocht. DOEN bevat het denkbeeld van een
oogmerk. Van redelooze wezens gebruikt
men het daarom zelden, van levenlooze in
hetgeheel niet. Wanneer men het van
de eerste bezig,t dan geschiedt zulks in die
gevallen, waarin derzelver handelingen op
g hetzelve niet in
eenig Joel uitloopen, al lit
de oogmerken van het handelende wezen,
maar in die van dengenen, die deszelfs krachten bestuurt. Wanneer bijeti honig zamelen,
paarden, of runderen ploegen, alsdan doen
zit iets, schoon de bedoeling niet bij de dieren zelve, maar bij den Schepper, of bij den
ebruiker, gevonden wordt. Dit onderscheid
g
tusschen doen en handelen, dat namelijk
het eerste een oogmerk onderstelt, vertoont
zich reeds in derzelver taalkundig verschil,
volgens hetwelk handelen, in den algemeenen zin, waarin het bier vergeleken wordt,
onzijdig, doen daarentegen bedrijvend is, en
dus een voorwerp heeft. Men zegt: wat doet
gij ? welk is uw oogmerk bij awe werkzaamheid ? niet: wat handeltgi j ? De be aline
van dit laatste werkwoord kan slechts, gelijk
bij alle onzijdige, door een bijwoord uitgedrukt worden, antwoorderide op de vraag,
hoe ? WijsseltY4-,, onbedachtzaant handelen.
Dit onderscheid, hetwelk in den aard der
zaakgegrond is, ontmoet men in de meeste
talen. Wordt al eens met de twee woorden
hetzelfde bijwoord verbonden, b. v. wel
zoo ziet, in het laatste
doen en wel handelen,
geval, deze wijziging duidelijk op de handeling zelve, op hare drijfveren, beleid, enz.
Bij doen, even gelijk bij alle bedrijvende
werkwoorden, welke men alleen door een
bijwoord verzeld doet gaan, onderstelt men
stilzwijgend het voorwerp. Oogenblikkelijk
valt dit in het oog, zoodra de handeling
slechts iets nader bepaald wordt, immers,
zegt men : gij doet wel daar aan, te weten
aan de poging, om het voorgestelde Joel met
degebezigde middelen te bereiken •; gij handell wel daarin, te weten in de ornstandigbevindt. VERRIGTEN
heden, waaringiju
voegt, nevens het denkbeeld van een oogmerk, hetwelk reeds in doen ligt, maar in
verrigten nog naauwer bepaald worth, ook
LEN omvat
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datvan, met opmerkzaamheid, uit pligtsgevoel, doen en tot eene zekere voleindiging
brengen. Men verrigt de werkzaamheden
van zijn ambt, zelfs in het algemeen zinnen
pligt • men verrigt het een ons opgedragen
is. MAKES is daarin van Moen en de overige
behandelde woorden onderscheiden, dat de
uitkomst of vrucht van het een men maakt
onder de zinnen moet vallen. Wanneer men
b. v., denkt, leest, zingt, speelt of danst, als
dan handelt, werkt, verrigt, zelfs doet men
jets, maar men maakt niets. De kleedermaker
maakt een kleed, de schoenmaker het een
totschoeisel dint. Hieruit zou men bijna tot
het denkbeeld komen, om, met eenige taalonderzoekers te beweren, dat het eenige
kenmerkend onderscheid van maken gele en is in de voortduring van hetgemaakte,
na het ophouden der werkzaamheid van den
maker. Eenen slag toebrengen is lets doen,
niet lets maken • want met het ophouden
der werking eindigt ook het bewerkte, de
slag. Intusschen vordert het taalgebruik eene
ruimereonderscheiding • want men zegt, b.
v., eenebuiging, gedruis maken, en geen van
beide overleeft de beweging, waardoor het
voortgebragt wordt, eigenlijk langer, dan
de slag die van den arm. Men 0chijnt dus,
bij het vorige onderscheid te moeten voegen,
dat he een men maakt, onder de zinnen
moet vallen. VERVAARD1GEN is lets zoodanig
maken, dat het vaardig, gereed is, om te
dienen • het shift dus de beteekenis in van
voltooijing.
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len, in duur • de toestand, die door het eerste uitgedrukt wordt, is kortstondiger, dan
die, welken het laatste te kennen geeft ; daar
nugeen der beide woorden eene heftige
zielsbeweging aanduidt, en zij dus slechts te
vergelijken zijn, wat derzelver aanhoudendheld betreft, zoo moet ongetwijfeld treurig
voor sterker, dan droevig gehouden worden.
Hetzelfde onderscheid bestaat
,
ten aanzien
van de duurzaamheid der aandoening, tusschen de zelfstandige naamwoorden droefheld en treurigheid, loch in sterkte gaat de
eerste de laatste te boven • hetwelk, ondertusschen, misschien alleen is toe te schrijven
aan het verschil der zamenstelling, welke
in droefheid, van droef gevormd, den verzwakkenden uitgang ig doet we vallen. Droevigheid, zoo het anders, dan in den zeer
gemeenzamen spreektrant aanwezig ware,
zou niet sterker zijn, dan treurigheid. BEDRUKT eindelijk is hij, die door zijne droefheld eenigermate neérgedrukt wordt, gevolgelijk meestal dezelve niet verbergt, maar
in Wien zij zigtbaar is. Van bier, dat het el
inzonderheid van het uiterlijke voorkomen
gebezigd wordt. Een bedrukt gelaat, eene
bedrukte houding.
BEDROEFDHEID, zie Bedroefd.
BEDROG, zie Bedriegertj.
BEDRUKT, zie Bedroefd.

BEDUCHT, BEKOMMERD, BEVREESD, BEZORGD.
DROEVIG, TREURIG, BEDRUKT.
Het onderscheid der drie laatste woorden
BEDROEFD,
Hij, wiens gemoed door treurige:aandoeninis of te nemen uit het een wij bij de vergeDEDROEFD
g
en beheerscht wordt. Tusschen
,
!liking van angst enz. gezegd hebben. BEOUGHT verschilt daarin van bevreesd, dat men
,
aan den eenen kant
en DROETIG, benevens
bevreesd is voor het kwaad, beducht voor den
TREURIG, aan den anderen, is het onderscheid
in de woordvorming gegrond , en wordt
uitslag. Bij het vooruitzien van een leed, dat
door het taalgebruik bevestigd. In het eerons kan treffen, is men bevreesd, bij de hoop
k wijst het voorzetsel be
ste woord, namelij,
op lets goeds, dat ons ontgaan kan, is men
beducht.
op eene van buiten veroorzaakte droefheid,
terwijI droevig en treurig alleen op den gemoedstoestand zien
zonder aan te duiden
,,
BEDUIDEN, BETEEKENEN.
of dezelve door oorzaken van buiten te wee g
Twee woorden, die ingebruik minder
verschillen, dan in oorsprong. De gemeene
$g dan wel het uitwerksel eener innerlike gesteltenis zij . Men kan van een droeflijke
beteekenis is te kennengeven. BEDUIDEN beet,
eesti g, of zoogenoemd melankoliek mensch
g
oorspronkelijk , duiding geven, duidelijk
maken • het rigt zich dus aan het begrip.
zeggen, dat hi' droevig, dat hi' treurig is
bedroefd kan men hem niet noemen, omdat
BETEEKENEN is ,
tot teeken strekken •; het dient
derhalve voor hetgeheugen. De band tushem niets droevigs wedervaren is. Om deschen het een beduidt, en het een beduid
zelfde reden is eigenlijk de bedroefde alleen
em
vatbaar voor troost
,
want bij
h is een
wordt, is dus in den acrd der zaak zelve gestellig voorwerp aanwezig, waarover men
le en •; die tusschen het een beteekent, en het
beteekende, kan dikwijls willekeurig zijn. Een
hem troosten kan, welks indruk men kan
we nemen of verzachten. De droevige, of
enkel woord, wanneer niet, gelijk bij menige
treurige kan eigenlijk niet getroost, maar
tusschenwerpsels, de klank daarvan reeds
eigenaardig met het denkbeeld verbonden
moet vervrolijkt
,
zijn gemoed moet in eene
andere stemming gebragt worden. Droevig
is, beteekent wel eene zaak, maar beduidt
en treurig schijnen voornamelijk te verschilhaar niet. Daarentegen beduidt plotseling
10

BEDU.

— 66 —

ontstane stilte, lage vlugt der zeevogels, die
het strand zoeken, en andere, met de weérsgesteldheid in verband staande, omstandigheden, eenen storm. Mengevoelt echter,
dat hetgeen voor het verstand de aanduiding
is, voor de herinnering ook het teeken kan
wezen • zelfs zijn, daar de mensch rijker aan
ervaring is, dan aan kundigheden, bij gevolgtrekking verkregen, de meeste aanduidsels
voor hem slechts teekenen. Voorts zie men,
wat under aanduiden enz.gezegd is.
BEDUIDEN,

VERKLAREN.

Doen begrijpen. Lit de moeijelijkheid,
om eene voorstelling te bevatten, bij den
persoon, aan welken men de kennis wil overdragen, alsdan is het genoeg, hem de zaak te
BEDUIDEN • ligt zij in de duisterheid van het
onderwerp zelf, alsdan moet men het VERKLAREN. III het eerstegeval behoort de zaak
slechts duidelijk aangewezen, in het andere,
moet zij opgehelderd worden. Ik verzoek
iemand, mij den we naar eerie plaats te.
doen kennen, en hi' antwoordt mij : ik zal
u dit eensgoed beduiden. Hi' spreekt juist •
want bier ligt de moeijelijkheid slechtsis daarin,
dat de vragende de volgorde aller wendingen
re is en links niet onthoudt, of dat de opgegevene merkteekenen hem ontsnappen •; oplettendheid en herinneringsvermogen komen
meer te pas, dan begrip of oordeel. Daarenteen heeft eene moeijelijke plasts in eenen
schrijver verklaring noodig, otndat bier de
zwarigheden in de uitdrukkingen, of in het
, liggen
behandelde onderwerp,
en men den
zin niet gemakkelijk bevatten kan, alvorens
daaromtrent nieuw licht verkregen te hebben. Men zou dus kunnen zeggen,
dat een
onbekende we om
om gevonden te worden,
aanduiding, en eerie verwarde aanduiding,
om begrepen te worden, verklaring vereischt.
BEDUNKEN, DENKBEELD, DENKWIJS, ERACIITEN,
GEDICHTE, GEVOELEN, INZIEN, MEENING, 00RDEEL.

De voorstelling, welke het denkvermogen
zich van eene zaak vormt. Meest algemeen
wordt deze voorstelling uitgedrukt door
het woord GEDACHTE • letterlijk toch zegt
dit, al wat men denkt. DENKBEELD bepaalt insgelijks niets omtrent de wijze,
Avaarop wij tot de gedachte gekomen zijn •
alleenlijk wijst het minder onmiddelijk op de
uitkomst der werking van het denkvermogen,
en meer op het beeld, hetwelk die uitkomst
aan het voorstellingsvermogen, aan de verbeelding levert. Van bier, dat het iets beaalders heeft, en nimmer, zoo als weleens
p
met gedachte geschiedt, voor het denken zelf
genomen wordt. Men staat in gedachten, niet
in denkbeelden. DENKWIJS ziet op den loop
der gedachten, op derzelver leiding en be-
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stuur. Hetgeeft dus het denkbeeld van duurzamegronden ,
waarop ons denkbeeld berust
zoo als het karakter des denkenden, zijne
beginselen,
enz. Voordeel te doen met eens
antlers verlegenheid, strijdt tegen de denkwijze van een' eerlUk man. Hierom is het,

dat men er iets onteerends, althans iets beschamends, in vindt, van denkwijze te veranderen, omdat dit eene verandering van
beginselen te kennen geeft. Van gedachten,
van denkbeelden te veranderen, sluit eigenlijk
niets onteerends in, wijI derzelver gronden
met ons karakter ingeen verband staan, dan
voor zoo verre eene te menigvuldige afwisseling wuftheid kan doen vermoeden. Bat men
nietgaarne, bij vreemden, voor eene verandering van denkbeelden uitkomt, heeft
zijnen grond daarin, dat zulks meestal de
erkentenis van eengebrek aan kunde, verstand, of oordeel insluit. Hoe menigmaal zou
echter niet zulk eene erkentenis vereerender zijn, dan de onopregtheid, of moedwillie zelfsbegoocheling, waarmede men overtuiging verbergt, of afweert, en met drogredenen voor de kwade zaak OP, strijden I.
BEDUNKEN is het naast aan denken verwant,
dochgeeft, hoezeer nog in geringe mate,
eene werking van het onderscheidings-en
beoordeelingsvermogen te kennen; het is een
denken met oppervlakkige beoordeeling, en
wordtgenoegzaam alleen gebezigd in de uitdrukking : mijnes, onzes bedunkens, enz.
OORDEEL is de voile werking van dit vermogen,
na voorafgegane erkentenis van het onderwerp. Gedachte en denkbeeld is dus zonder
oordeel mogelijk, niet omgekeerd, oordeel
zonder gedachte,
of denkbeeld. MEENING is een

oordeel, in hetwelk men eenig mistrouwen
stelt, hetzij we ens ontoereikendheid der
gronden, hetzij uit gevoel van feilbaarheid.
GEVOELEN is stellig,
er en behoort betere
gronden te hebben dan meening ; of ook
wel, moet er eene verpligting bestaan, om
voor zijne meening uit te komen •; in welk
geval natuurlijk het verkrijgen der hoogstmogelijke zekerheid insgelijks lit wordt.
De re ter en het raadslid moeten zich voor
verkeerde denkbeelden wachten, en de hoogste
zorg in acht nemen bij het vestigen van hun
oordeel • want zij deelen nietblootelajk hunne
meening ntede, zij uiten een gevoelen, hetwelk
soms dengewigtigsten invloed heeft op het lot
van anderen.Op het gevoelen heeft voorts het

hart, het gernoed, eenigen invloed, terwiji
meeningen blootelijk voortbrengsels zijn van

het verstand en van de omstandigheden, die
deszelfs werking wijzigen kunnen; opvoeding,
ontgang, enz. Hierom zegt men niet :eerlifice
meeningen, mar wel : eerlijke gevoelens; en
het bijvoegelijke woord goed, bij meening geplaatst, ziet op den persoon, of de zaak,
die er het voorwerp van is, terwijl het, met
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gevoelen vereenigd betrekking heeft tot
den en die het gevoelen koestert. In dit
laatstegeval gebruikt men meest het meervoud goede gevoelens, terwijI in het andere,
enkelvoudig, goede meening gezegd worth •;
een onderscheid, dat uit dezelfde oorzaak
voortvloeit •; immers kan men zijne denkbeelden als eengezamenlijk geheel beschouwen, maar het oordeel over menschen of
taken is, uit den aard, zoo verschillend, als
deszelfs voorwerpen. ERACHTEN is oordeelen
met eene zekere schatting, of waardering,
van het een men beoordeelt. Het is niet
ebruikelijk , dan alleen in den tweeden
g
naamval, en gevoegd bij een bezittelijk voornaamwoord : mijnes, zUnes, onzes erachtens.
INZIEN is, zoo als de zamenstelling van het
woord aanduidt, kennis van lets hebben,
tot eene zekere die te. Het zegt dus, dat
men de zaak nog niet geheel met zijn begrip
omvat, dat men haar nog niet doorziet.
BEDWINGEN ,

BEHEERSCHEN

BETEUGELEN

BETOOMEN.

Beletten uit te spatter). BEHEERSCHEN, het
sterkste der woorden, die de uitoefening van
mat te kennen geven, zegt, dat men heer
is, dat men doetgehoorzamen, niet door
leiding of bestuur, maar door gezag : de retie
tracht dikwerf vruchteloos de hartstogten te
besturen, standvastige wil moetze beheerschen. BEDWINGEN geeft te kennen, dat, tot
de uitoefening van dit gezag, dwang vereischt wordt; het onderstelt dus eene tegenstreving, maar zulk eerie, waarover het gezag
de overhand behoudt. Voor het overige zijn
beheerschen en bedwingen bestaanbaar met
eenen tbestand van rust ; BETOOMEN, en
vooral BETEUGELEN, overgenomen van de middelen, door welke de loop van dieren geregeld wordt, onderstellen, uit zich zelven,
werken g en beweging, maar wizen terug op
het werktuig, wel inzonderheid bestemd, om
te verhinderen, dat die loop te geweldig
worde. Toom is eigenlijk het geheele hoofdstel, teugel de daaraan gehechte riem, of
band, die hetgebit doet werken. Betoomen
is dus onder zijne magi. brengen, wat het
geheele bestuur aangaat, beteugelen meer
bijzonder, wat betreft het verniogen, om
terug te houden, te stuiten. Het betoomen
zijner hartstogten is altoos prijsselijk • maar
hollende driften moeten met kracht beteugeld
tvorden.
BEELD, zie Afbeelding.
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zegt, dat dit noch berg, noch bosch, noch
heide-, noch akkerland is. WEILAND ziet op
hetgebruik, op de voeding, welke het vee
er vindt. Een beemd isgeen weiland ,
maar kan tot weiland dienen. Men zegt :
bosch en berg en beemd en akker •; maar
men zegt niet : het vee, met de lente, van
den stal in den beemd driven. In di t
geval bedient men zich van het woord weiland, of van het nog gebruikelijker WEIDE.
Dit laatste, namelijk, is in het al em de
plaats waar het vee zich al weidende, voedt,
terwijl men onder weiland het daartoe of
perkte stuk gronds verstaat. In het noordelzjk deel van Holland vindt het vise goede
weiden • ook wordt er bijna de geheele grond
tot weilandgebruikt.
BEEST, DIER.
Een, door inwendig opgenomen voedsel
levend, wezen, welks ligchamelijke bewegingen grootendeels afhangen van zijne willekeur, en dus eene meerdere of mindere
mate van bewustheid aanduiden. DIER bevat
hetgeheel der wezens, door deze bepaling
omschreven ; het is hetgeslacht, waarvan
BEEST eene soort is. De bewustheid, namelijk,
welke een der hoofdkenmerken van it geslacht uitmaakt, is aan allede onderdeelingen van hetzelve niet in gelijke mate gegeven.
Een eenig dier onderdeelen, de mensch,
bezit deze eigenschap in zulk eerie kracht,
dat hi' tot het vormen van afgetrokkene
denkbeelden, tot onderscheiding van zedelijk
goed en kwaad, in swat is. lilt dezen hoofde
noemt men hem een redelijk wezen, een
redelijk dier; terwijI de overige,ons bekende,
soorten,onder den naam van redeloozewezens,
redelooze dieren,of beesten, begrepen worden.
BEFAAND, BEROtMD, BERUCHT, VERMAARD.
Zeer bekend. Oudtijds werd BEFAAMD
meestal in den kwaden zi p gebezigd , even
als het famosus der Latijnen ; hedendaags
heeft het tegendeel plaats. Omgekeerd gebruikte men, voor dezen BERUCHT, hetwelk
thans eene ongunstige beteekenis heeft
zonder onderscheid, tengoede en ten kwade. BEROEMD en VERMAARD duiden beide een
eervol bekendzijn aan; en dit vooruitgesteld,
is het laatste sterker, dan het eerste, vermits het, de beteekenis van roem , reeds
door hetgebruik, met beroemd gemeen hebbende, daarbij het denkbeeld van uitgebreid,
van wereldkundig voegt, hetwelk aan de
beteekenis van maar verbonden is.

BEELDTENIS, zie

BEGAAFD, zie Begaafdheid.

BEEMD, WEIDE, WEILAND.
Vlakte, waarop het vee kan grazen. BEEMD
heeft betrekking tot de soort van land •; het

BEGAAFDHEID , BEKWAAMHEID GAAF, \T ER DIENSTE.

Geschiktheid van een verstandig wezen
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om zekere oogmerken te vervullen. GAAF is
eene, hiertue strekkende, niet door kunst of
vlijt verkregene, maar als geschenk van God,
of van de natuur, ontvangene hoedanigheid •;
b. v., eene goede stem voor eenen redenaar ,
of zanger. BEGAAFDHEID is zulk eene hoedanigheid , niet meer op zich zelve en in het
afgetrokkene beschouwd, maar als door iemand bezeten wordende. Schoonheid en verstand zijn gaven, en worden begaafdheden,
wanneer wij dezelve aan eenig voorwerp
toekennen. Hierom zegt men niet, althans
minder algemeen naauwkeurig : een man
van groote gaven, maar van groote begaafdheden. BEKWAANHEID drukt de volledige geschiktheid tot een oogmerk uit. 'rot dezelve
kunnen gaven zeer veel toebrengen, en zijn,
ill enkelegevallen, daartoe alleen genoegzaam ; doch door sans is bekwaamheid de
vereenigde vrucht, beide van oorspronkelijke
envan verkregene hoedanigheden. VERDIENSTE drukt de bekwaamheid, of begaafdheid
nit, in zoo verre zij loon, of althans lof, verdient, dat is eigenlijk, bij derzelver aanwending ten goede. Een man van verdiensten
ekwaamheden
tot nut
b
is een ma n, die zijne
zijner medemenschen besteedt. Van menige
veldheeren en staatslieden kart men niet ontkennen, dat zij mannen van begaafdheid en
bekwaamheid waren, terwijl no tans niemand
hen met regtmannen van verdiensten noemen
kan. (Zie verder de woorden Aanleg, enz.)
BEGA AN, PLEGEN.
Verrigten , doch in eenen kwaden zin.
PLEGEN is sterker, dan BEGAAN. Men begaat
ook eenen misslag ; men pleegt eerie misdaad.
BEGEEREN, VEIILANGEN, WENSCHEN.
In zijn gemoed naar iets trachten. WENSCHEN is een begeeren, waarbij men de mogelijkheid der verkrijging van het gewenschte
niet in aanmerking neemt, ja zelfs somwijlen
de vervulling van zijnen wensch niet ernstig
bedoelt. Men wenscht, lets nietgedaan te
hebben • no tans is het voorwerp van dien
we eene onmogelijkheid ; want gedane
zaken hebben eenen keer. Men wenscht,
van het afleggen eens onaangenamen bezoeks
ontslagen te zijn, en no tans let men het
af; want onze wensch was geen ernstige wil.
Bij VERLA.NGEN ligt wel de vervulling van hetgeen, werwaarts onze neiging strekt, in ooze
bedoeling ; doch wij zien in, dat die vervulling nog verwijderd is. Men verlangt naar
eene toekomstige genieting , naar eenen
afwezigen persoon. BEGEEREN, eindelijk, is
het trachten naar iets, dat tegenwoordig is.
Daar nu de nabijheid van het voorwerp,
aarnaar men tracht , de zucht tot deszelfs
w
verkrijging versterkt, drukt begeeren eene
heviger aandoening uit, dan verlangen , Men
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behoort zijne wenschen te beperken, niet onge
duldig te verlangen, en zijne begeerten in
toom le houden.
BE GEERLIJKHEID, LUST, ZUCHT.
Neiging, om jets te verkrijgen, of te genieten. Van deze omschrijving wijkt ZUCHT in zoo
verre af, dat het somwijlen blootelijk de genegenheid tot Beni voorwerp beteekent :
zucht tot het vaderland •; doch ook in dit ge .
vat is de uitdrukking misschien voor eene
verkorte spreekwijze te houden, wanneer de
volledige lezing zijn zoude : zucht ter bevordering der belangen van het vaderland. Hoezeer zucht (verlangen) een vrouwelijk naamwoord is, even als zucht (ziekte), schijnt het
no tans in beteekenis, minder met dit laatste
verwant, dan met het mannelijkezucht (verzuchting) • een hevig verlangen toch gaat
menigmaal met die versterkte ademhaling gepaard 9 welke men gewoon is eenen zucht te
noemen. Zucht dan, in den zin van verIan en,
geeft een aanhoudend trachten te
kennel), en wordt zoo wel tengoede als ten
kwadegebruikt. Zucht tot braafheid •; zucht
tot weelde. Eene zucht wordt alleen in het
enkelvoudgebezigd • BEGEERLIJKHEID en LUST
beide in het enkel- en meervoud. In dit laatstegeval hebben deze twee woorden alto
eenen kwaden zin : de begeerlijkheden der
wereld, de lusten des vleesches, en behooren
bijna uitsluitend tot den gewijden stijl. Begeergilcheid blijft deze ongunstige beteekenis,
ook in het enkelvoud, behouden, waarin de
gemeenzame spreek-en schrijfwijs het bezigt;
en het is voornamelijk de kwade zin, die aan
hetzelvegehecht wordt, welke het van begeerte, voor gemoedsaandoening genomen,
onderscheidt. De reden van het verschil is
misschien dit, dat begeerte, heftig verlangen,
op zich zelf niets laakbaars insluit, en alles
afhangt van deszelfs doel •; begeerlificheid,
daarentegen, welk woord, naar zijne vormin g, eene aanhoudende, of telkens opwellende, begeerte te kennen geeft, doet onderstellen, dat men zijne be eerie niet binnen
depalen van het behoorlijke weet te houden.
Lust en begeerlijkheid verschillen daarin,

dat lust op genot duidt, begeerlijkheid op
bezit.raluidelijk vertoont zich dit onderscheid
ook in hetgebruik van het meervoud di
woorden, waarvan wij bier boven spraken.
De voorwerpen der menschelijke begeerlzjkheden zijn de zoodanige, welke eenig blij vend
bezit aanbrengen, rijkdom, magt, eer •; die
der lusten, korstondige genietingen, eten,
drinker), minvermaak, enz.

BEGEERTE, zie Begeeren.
BEGEVEN, VERLATEN.
Zich van iets scheiden. Als bedrijvend,
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niet als wederkeerig, werkwoord, bezigt
men BEGEVEN alleen ten aanzien van personen, of din err persoonlijk genomen. De
moed begeeft den held. Begeef gij het vaderderland niet. Wie zal voor deugd en eer
optreden, wanneer gzj haar begeeft? Men
VERLAAT ook onpersoonlijkedingen, het huis,
zijne kamer, enz. Met dit eerste onderscheid
staat een ander in betrekking, dit namelijk,
dat het een men begeeft, daardoor ondersteld wordt een verlies te lijden, het een
men verlaat niet altoos (zie de hier boven
gegevene voorbeelden). Een met bewustzijn
begaafd wezen kan een verlies lijden, een
bewusteloos ding niet.
BEGIN, zie Aanvang.
BEGINNEN, zie Aanvang.
BEGRAAFPLAATS , GRAFSTEDE GRAFKELDER.
BEGRAAFPLAATS is deplaats, waar men begraaft, waar dus eigenlijk meer clan 66n lijk
ter aarde besteld wordt • GRAFSTEDE de
plaats, waarin een graf is, hetzij voor
eenenpersoon, hetzij gezamenlijk voor een
geslacht. Een kerkhof is eene begraafplaats,
eene familie-tombe eene grafstede. GRAFKELDER zegt, dat het graf niet met aarde gevuld
worth, maar hol blijft. De katacomben to
Rome zijn grafkelders.
BEGRIJPELIJK,

DIIIDELIJK.

BEGRUPELIJK is hetgene men met zijn verstand begrijpen kan, dat binnen den omvang
der verstandsvermogens valt ; DUIDELIJK, hetgeen men gemakkelijk dusdanig kan begrijpen. Voor eenen geoefenden denker is dikwerf duidelzjk, het een voor den oppervlakk igen waarneiner naauwelijks begrijpelijk is.

BEGRUPEN, BESEFFEN, BEVATTEN, VERSTAAN.
Duidelijke kennis van eene zaak hebben.
VERSTAAN wijst op de nabijheid der zaak tot
ons kenvermogen •; het zegt, dat wij, met
onze kennis, als ware het, voor de zaak staan.
Die lets verstaat, heeft dus duidelijke kennis.
Of deze kennis eenegroote uitgebreidheid,
of inspanning van geestvermogens vereischt,
dit wordt door verstaan niet uitgedrukt.
Men verstaat de afgetrokkenste redenering,
of ook een dagelijksch gesprek, een woord,
een teeken. BESEFFEN geeft to kennen, dat
wij bewustheid, vervolgens, dat wij eene
duidelijke bewustheid hebben. Zzjn besef
verloren hebben is hetzelfde, als buiten
bewustheid zijn. BEVATTEN duidt aan, dat de
zaak voor ons verstand niet tegroot is, dat
wij haar, om zoo te zeggen, met onzen geest
omvatten, in onzengeest opnemen kunnen.
I)it zelfde beteekent BEGRIJPEN, met het bijgevoegdedenkbeeld van nabijheid •; grijpen Loch,
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is jets omvatten,
waarnaar men last. Het is
nietgenoeg, dat men het een ons geleerd
wordt beset • men moet het kunnen begrijpen; en dan eerst, wanneer men het volkornen
bevat, kan men zeggen, dat men het geleerde
verstaat. Datgeen, tot welks erkentenis bewustheid toereikend is, en hetwelk geen
moeijelijk, of twijfelachtig onderzoek vordert, is een voorwerp van besef; men beseft
zijne pligten. Het een niet te hoog voor ons
verstand is, het een binnen deszelfs bereik
yak, kan begrepen, en het een niet te groot ,
niet te uitgestrekt voor hetzelve is, kan bevat worden. Men begrzjpt de oogmerken van
den Schepper met zijne schepselen, in zoo
verre het voor ons verstand niet te hoog is ,
te erkennen, dat zijue liefde die oogmerken
op derzelver eindelijk geluk moet doen uitloo en •?men bevat die niet, owdat een eindig verstand het geheel der bedoelingen van
een oneindig Wezen niet kan omsluiten.
verstaan kan men alles, wat duidelijke kennis toelaat. Eene verwarde rede, een uit de
verse toegeroepen woord, eene onbekende
taal, een te ingewikkeld betoog, wordt even
zeer niet verstaan, schoon uit verschillende
oorzaken. Mengevoeft no tans dat het onverstaanbare Levens, uit andere oogpunten
beschouwd, onbegrijpelijk, onbevattelijk, of
onbesefbaar wezen kan.
BEGROOTEN RAMEN, SCHATTEN WAARDEREN.
Bij gissing bepalen. BEGROOTEN toont , dat
zulksgeschiedt, door het gissen der grootte.
RAMEN, waarin het denkbeeld vangissen
eener rigting ligt, heeft betrekking tot eene
beweging, eenen loop. Men raamt dus onkosten, wanneer men derzelver vermoedeliken loop nagaat, bij gissing bepaalt, wat
zij kunnen beloopen •; men be root dezelve,
wanneer mengissend de grootte van derzelver som opgeeft. Bij voortgaande uit avers
moet dus raming, om zoo to spreken, de
we g tot de begrooting wezen. (Zie, we ens
de woorden SCHATTEN en WAARDEREN, het
artikel Achten.)
BEHAGELIJK, zie Aangenaam.
BEHAGEN, zie Aangenaam.
BEHANDELEN, BEJEGENEN, MET IEMAND ONGAAN.
Zich ten aanzien van een' ander gedragen. BEJEGENEN ziet op eene ontmoeting ;
hetgeeft dus het gedrag te kennen, dat men
omtrent iemand houdt, zoodra men hem
ziet. Hi' heeft mij op straat zeer onbehoorlijk
bejegend. In dat huis zult gij goed bejegend
worden. BEHANDELEN is handelen met on middellijke betrekking tot, met working op een
voorwerp. Hier verliest zich het denkbeeld
van ontmoeting, terwij1 dat eener duur-
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zaamheid deszelfsplaats vervult •; want.,
schoon ook hij, die eene enkele daad verrigt, handelt, zoo wordt onder handelen,
wanneer men hetbijzonder
toter voorwerp bepaalt, eene voortgezette werking verstaan. Zulk eene behandeling is niet langer
te verdragen. Zeide men hier : zulk eene
bejegening,
alsdan zou dit het denkbeeld van
herhaling medebrengen. Even als bejegenen
het denkbeeld van ontmoeten, behandelen
dat van werken insluit, !evert ONGAAN dat
van verkeeren. Daar nu verkeer alleen met
redelijke wezens mogelijk is, wordt omgaan
slechts ten aanzien van menschengebruikt.
Van redelooze, maar met gevoel begaafde
schepselen, zegt men bejegenen en behandelen, en van gevoellooze voorwerpen enkel
behandelen.
BEHANDELING, zieBehandelen.
BEHEER BEREERSCRING BESTUUR GEBIED
HEERSCHAPPIJ, REGERING.
Oefening van gezag. HEERSCHAPPIJ de
vereeniging van regt en magt, tot oefening
vangezag, en wel van het grootste, dat van
eenen heer. BEHEERSCHING is de oefening zelve.
Vruchteloos raadt men beheersching der hartsto ten aan dengenen, die eene heerschappij over dezelve verkregen heeft. BEHEER
geeft het regt te kennen , om zich als
beer te gedragen. Het bepaalt zich meer
hijzonder tot het bestuur , terwijI heerschappij de volheid der mat van beschikker
en bestuurder vereenigt. Beheer sluit nogtans grootere magt in, dan BESTUIIII, hetwelk
alleen op de regeling der zaken, niet op het
regt, of de mat van eenen heer verwijst.
REGERING iS het bestuur over zeer gewigtige
zaken, over die des heelals, des staats, enz.
Het is, zoo in onze taal, als in de talen, uit
welke deszelfs wortel ontleend is, verbonden
aan het denkbeeld van regt, en duidt dus op
een bestuur ten goede, tot een regtmatig en
hillijk doeleinde. GEBIED drukt de voile beschikking uit, niet alleen over de handelingen
n p,ersonen
maar ook over dezelver land
va
n have. Van hier, dat gebied mede voor de
e
uitgestrektheid roads genomen worth, binnen welke hetgezag des souvereins ge&rbiedigd wordt. Om dezelfde reden is gebieden
me
er, dan bevelen. De veldheer heeft wel het
bevel over het leger, aan welks hoofd hi' staat,
niet het gebied daarover •; welk laatste een
deel der regten van het oppergezag uitmaakt.
BEHEERSCHEN, zie Bedwingen.
BEHEERSCHING, zie Beheer.
BEHENDIG, GAAUW, HANDIG, KUNSTIG.
Die iets met vaardigheid en naar den eisch
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verrigt. CAuw ziet voornamelijk op de snelheld der verrigting , welke gemeenlijk het
laatste is,
dat men bij
t he aanleeren eener
kunst verkrijgt. Het wordt, krachtens zijne
eigenlijke beteekenis , inzonderheid gezegd
van die kunsten, wiergoede uitoefening voornamelijk in snelheid gelegen is. Een gaauwe
goochelaar. E en beurzensnijder is een gaauw,
als
die f. Ondertusschen wordt hetimmers
bijvoegelijk naamwoord , niet gebruikt voor
het een bloote snelheid vereischt, maar snelheld, vereenigd met vaardigheid, met kunst.
Men zegt niet : hi' was een gaauwe looper ,
maar een snelle looper. BEHENDIG en HANDIG
laten eenigzins de beteekenis van snelheid
varen, om (lie van vaardigheid te sterker te
doen uitkomen. Zij duiden aan, dat men iets
verrigt , zonder misgrepen te doen. Beide
wizen op het gebruik van die leden des ligchaams, welke den mensch inzonderheid tot
het oefenen van kunstengeschikt maken, de
handen. Een eenig geslacht van redelooze
dieren is er op
hetwelk men deze woorden
,
ma g toe asses en ook werkelijk toepast.
De vier handen, welke de aap bezit, maken
hem inderdaad nog h andier en behendiger,
dan de mensch is. Handig, hetwelk in afleiding het naast aan hand is, wordt ook voornamelijk gezegd, met betrekking tot hetgeen men met de handen verrigt. Die zijne
handen wel weet tegebruiken is handig.
Behendig zegt men , meer in het algemeen , van al de viugheid en vaardigheid
des ligchaams, en figuurlijk ook van den
geest. Een koorddanser moet behendig
Len behendig onderhandelaar. KuNsTIG, het
eenige der vergelekene woorden, dat, beide
van werker en gewrocht gebezigd wordt,
zegt, dat de eerste, in de daarstelling van het
laatste, kunst heeft aangewend, of getoond,
dat is niet meer eene aan elk van natuur
minof meer eigene hoedanigheid, maar eene
bijzondere, door oefening verkregene, geschiktheid. Sommige handwerken, het goudsmeden, het horlogiemaken, vorderen natuurlijke behendigheid, wit hij, die zich op
dezelve toelegt, ooit aanspraak maken op den
naam van eenen kunstigen werkman.
BEHENDIGHEID, zie Behendig.
BEHOEDEN, BEHOUDEN, BESCHERMEN, BESCRUTTEN,
BEWAREN.

Aanval, of benadeeling beletten. Van alle
deze woorden ziet het eenige BEROUDEN op
den staat van ongeschondenheid , waarin de
afwering van gevaren het verdedigde doet
blijven. BEHOEDEN wijst op de hoede, op de
zorg, welke tot het behouden aangewend
dt. In BEWAREN lit het denkbeeld van in
wor
het oog houden; want waar beteekent eigenik welke beteckelijk zigtbaar , klaarblijkelj,
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His zich nog duidelijk vertoont in waarnemen, verwaarloozen , enz. BESCRERMEN en
BESCHUTTEN is beveiligen, niet blootelijk door
zorg, of toezigt, maar door werkelijke tusschenkomst en afkeering van aanval. Zeer
nabij grenst de beteekenis dezer beide woorden aan elkander. Beschermen is verdedigen
door tusschenstelling van een scherm ;
beschutten , door tusschenstelling van een
schut. Het komt dus aan op het verschil dezer
naamwoorden. Scherm is het middel, waardoor het werktuig des aanvals van ons
afgehouden worth, of liever, waardoor wij
beveiligd worden teen deszelfs werking,
ziet het
vuurscherm,
zonnescherm. Duidelijk
schermen , of beschermen, hier op het afhouden der zonnestralen, der hitte van het vuur;
vuur en zon toch kunnen niet tot ons komen.
Schut, dat met schot, schutting, afschieten,
afschutten, van gelijken oorsprong is, slaat
op het afhouden van den aanvaller zelven.
BEHOEFTE , NOODWE1NDIGHEID.
Men zegt beide : hij deed zulks zonder
eenige BEHOEFTE, en : h i' deed zulks zonder
eenige NOODWENDIGHEID. De eerste spreekwijs
zit op den nood van den handelenden, op
hetgeen hi' voor zich zelven behoefde •; de
andere op elke noodzakelijkheid in het algemeen. De vervulling der behoefte verbetert,
immers voor het oogenblik, den toestand
van hem, die dezelve gevoelde •; de onderwerping aan de noodwendigheid kan dikwerf
voor hem, op wien zij drukte, hoogst bezwarend zijn.
BEHOEFTIG, zie Arm.
BEHOEFTIGHEID, zie Arm.
BEHOEVE(TEN), TER GIJNSTE.
De eerste uttdrukking zegt, dat het een
t geschiedt ten
waarvan men dezelve bezig,
nutte van denpersoon, dien men bedoelt •;
de andere, dat dit nut hem toegebragtwordt
door de daad eener hoogere mat.
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betrekkingen vereischt worth. Door BEHOORRN
wordt eene algemeene zoodanige overeenstemming uitgedrukt, zonder dat men dezelve aanpersonen of omstandigheden verbindt. Bij BETAMEN ziet men meer op den
persoon. Men zegt niet : het hehoort u, of mij,
zulks te doen. Deze uitdrukking zou geheel
iets anders te kennengeven, namelijk, dat
het u, of mij, toekwam, gij, of ik, het regt had,
zulks te doen. Daarentegen wordt betamen
even zeer met onmiddelijke betrekking tot
denpersoon gebruikt , als zonder dezelve •
men zegt, in het algemeen : het betaamt zulks
te doen, en : het betaamt u, of mO, zulks te
doen. Overeenkomstig hiermede drukt behooren eene verpligting uit, die van geene
personen afhankelijk is. Men behoort zijnen
naasten, wie hi' ook zij, en altoos, te behandetest, gell:jk men zelf verlangt behandeld te
worden. Bij betamen lit de verpligting
•
meestal in de betrekkingen der personen. Het betaamt den noon niet, zUnen varier al te stellig
te wederspreken. Ja zelfs, wanneer men betamen in het algemeen gebruikt, en zonder
het aan de eene of andere zijde tot eenigen
persoori te bepalen, alsdan drukt het uit, wat
wij aan de achting voor ons zelven, of voor
de maatschappij verschuldigd zijn, in tegenstelling van behooren , hetwelk de zedelijke
verpligting te kennel) geeft, om de goddelike of menschelijke wetten te gehoorzamen.
In VOEGEN schijot de bedenking van personen
en omstandigheden zich te vereenigen. Het
voegt niet, iemand, met bedekten hoofde, aan
te spreken. PASSEN ziet eeniglijk op de omstandigheden. Het past niet , des zomers
eenen pels te dragen. Het bijwoord wet verheft, in WELVOEGELIJK ZIJN ,
de beteekenis vann
het voegzame. irelvoegeNk is het een bij

uitnemendheid voegt aan dengenen, die voor
beschaafd en welopgevoed wil doorgaan. Op
zijn horlogie te zien, is, op zich zelf, iets onverschillig • maar dit dikwerf te doen, in
het kjzijn van iemand, die ons een bezoek
geeft, is onwelvoegelijk.
BEHOUDEN, zie Behoeden.

BEHOEVEN, NOODIG HEIAN.
Zonder eene zekere zaak een zeker doel
niet kunnen bereiketl. NOODIG RUBEN geeft de
onontbeerlijkheid der zaak tot het bewuste
doel te kennen. BEHOEVEN zegt, datdie onontbeerlijkheid sterk gevoeld wordt. E en bouwvallig huis heeft herstel noodig. Het menschelike ligchaam behoeft voedsel. Gebruikt men
behoeven van din en zonder gevoel, dan zet
men aan dezelve eenigermate persoonlijkheid bij : de Staat behoeft verdedigers.
BEHOOREN,

BETAMEN, PASSEN, VOEGEN, WEL-

VOEGELIJK ZIJN.

Overeenstemmen met hetgeen in zekere

BEIDEN, NALEN, ToEvEN.
Uitstellen zijnen toestand te veranderen.
BEIDEN en TOEVEN hebben, het een en het
ander, betrekking tot eene verandering van
plaats. Zij werden oudtijds ook in den bedrijvenden zin gebruikt, en deze kan misschien eenig Licht omtrent het thans vrij
moeijelijk te onderscheiden gebruik derzelve, als onzijdige werkwoorden, verspreiden. KILIAAN en eenige anderen bezigen het
woord beiden in dezelfde beteekenis, als
wij nog tegenwoordig het zamengestelde
verbeiden, dat is, in den zin van op eenen
persoon, of een voorval, te wachten. Toeven
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iemand ophouden.
O DEL
bij CATS
is
Hiermede overeenkomstig, zou het onzijdige
toeven blootelijk heeten, zijnen uiterlijken
toestand, de plaats, waar men zich bevindt,
nog voor eerie wijl niet veranderen. Beiden,
daarentegen, zou beteekenen, toeven, onder
eerie voorwaarde, namelijk tot zoolang een
persoon gekomen, of een voorval gebeurd
zij. Het zou in dezen zin, eenigzins naderen
tot dien wachten
van •; even gelijk toeven tot
dien van blijven. DRALEN is niet het uitsteilen eenerplaatsverandering, maar eener
daad • het is het latijnsche cunctari. FABIUS
cunctator vertolken wij door FABIUS de draler.
Zelfs wanneer men, inplaats van, bij voorbeeld, to zeggen : wat toe ft gij hier zoo lang ?
zegt: wat draalt gij? dan verstaat men hieronder stilzwijgend, heen to gaan. In het
gerneenegebruik wordt dralen meest, schoon
niet, altoos, in den kwaden zingenomen.
BEJAARD, zie .ilfgeleefd.
BEJAARDHEID, zie .4 fgeleefd.
BEJEGENEN, zie Behandelen.
BEK, MOND, MUIL, NEB, SMOEL, SNAVEL, SNEB.
Het ligchaamswerktuig ter uitlating der
stem en ter opneming van het voedsel. MOND
is het edelste dezer woorden • het wordt
uitsluitend van den menschgebruikt. BEK
is degemeenschappelijke naam, welken dit
orgaan bij de dieren draagt, en die ook
tot menschen overgebragt wordt, wanneer
men op eene verachtelijke wijze van den
menschelijken mond wil spreken. Houd den
bek. SMOEL is eene nog verachtelijker en
tevens lage en onwelvoegelijke benaming.
Ili' steekt zijnen smoel ook overal in. Bet
schijnt, door voorzetting der letter s, gevormd van Dim, met welk woord men den
widen bek van vele land- en van sommige
tweeslachtige dieren aanduidt : de muil van
den leeuw • de mull des krokodils. Hetzij
men den oorsprong van (lit woord in de
verwantschap tot malen, verbrijzelen, hetzij
in die tot mouw, opening of doorgang, zoeke,
zoo is het zeker, dat de gewoonte het eeniglijk
tot den bek der verslindende dieren beperkt.
Paarden en runderen, hoezeer derzelver bek
wijd en vermalend is, worden niet gezegd
eenen muil to hebben, ofschoon men, bij
gebrek eener andere uitdrukking, ook van
deze dieren muilbanden zegt. NEB, SNEB en
SNAVEL worden van spitse hekken gebruikt,
en dus, in de eerste plaats, van die der vogelen. Men zegt echter ook nebaal; en sneb is
ook eenpuntig schuitje.
BEKEND, KOND, RUCHTBAAR, WERELDKUNDIG.
Waarvan meer dan eenpersoon kennis
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draagt. Wanneer deze kennis tot een bepaald
getal menschen heperkt is, of ook zoodanige
zaken betreft, waarbij slechts een bepaald
getal menschen belang hebben kan, dan
zegt men, dat deze zaken BEKEND zijn. Is dit
aantal zeergrout en onbepaaid, dan kunnen
deze zaken zijn, het een men WERELDKUNDIG,
of, met een onduitsch woord, notoir noemt.
Hierbij komt echter nog een onderscheid in
aanmerking, het el tusschen bekend en het
verouderde KOND gevonden vvordt. Di t laatste,
hetwelk nog hier en daar in afkondigingen
voorkomt, en van deze uitdrukking zelve
het stamwoord is, ziet op eene zoodanige
kennis, welke ons van buiten aankomt •; bekend, daarentegen, op kennis in het algemeen, ook die, welke wij, door de eigene
werking van ons verstand, uit andere kundigheden afieiden. Volgens deze onderscheiding zou wereldkundig eigenlijk zijn, hetgeen aan de geheele wereld, dat is, volgens
het gebruik van verscheidene hedendaagsche
talen, aan zeer velen kond geworden is,
waarvan velen, door eene mededeeling van
buiten, kennis bekomen hebben. Van zaken,
tot welker kennis wij niet door mededeeling
van buiten geraaktzijn, hoezeer zij uit haren
aardeerie uitgebreidere bekendheid onderstellen, dan mededeeling ooit geven kan,
zegt men niet. dat zij wereldkundig, maar
dat zij bekend, algemeen bekend zijn. Dat
tweemaal twee vier, dat het geheel rooter is,
dan zijne deelen, is bekend, nietwereldkundig.
RUCHTBAAR, dat van gerucht afstamt, onderstelt insgelijks eene van buiten aangekomene
kennis, doch onderscheidt zich van kond en
wereldkundig, in de wijze, waarop die ken nis
aangebragt is. Kond en ook eigenlijk wereldkundig zijn zaken, die- op eene wettige en
zekere wijze bekend gemaakt zijn..Ruchtbaar
is het een bij gerucht, door over an van
mond tot mond, tangs onwettige wegen, bekendgeworden is. De besluiten der overheid
worden van de onderhoorigen kond gedaan.
Groote staatsgebeurtenissen zijn wereldkundig. Kwalijk bewaarde geheimen worden
ruchtbaar.
BEKEND MAKEN, KOND DOEN, zie Bekend.
BEKENNEN, BELIJDEN.
lets, dat ooze eigene gevoelens, of handeline
, kenbaar makes. BELIJDEN
het welk oudtijds verhalen beteekende;schijnt
van deze gemeenschappelijke be teekenis weite wijken. Het heet, in de eerste plaats
nig ate
uit eigene aandrift eerie, meestal plegtige, verklaring even : zijne belUdenis doen ; Christus belijden. Vervolgens, om eene hoogere
beweegreden, doch nog altoos vrijwillig, lets
verklaren, welks bekendmaking wij anders
gaarne vermijd zouden hebben : zijne zonden
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belijden. hi dezen zin worden de martelaren,
of zij, die, ondanks alle folteringen, welke
zij voorzagen, in ti' en van vervolging, in
bungeloof bleven volharden, belijders genoemd. BEKENNEN heeft dezen zelfden zin van
jets kenbaar maken, hetwelk men reden had
verborgen te houden •; doch voegt hier de
nevenbeteekenis bij, dat zuiks geschiedt door
eene drangreden van buiten. Tilt dezen
hoofde is het minder edel, dan belijden. Een
scherp verhoor en maar al te dikwerr de
pijnbank, deden weleer de beschuldigden de
hun aangettjgde misdaad bekennen •; thans
vergenoegt men zich, in vele landen, met de
overtuiging van re ter of gezworenen. Het
is beter eenen misslag vrijwillig te belijden,
dan tot de bekentenisgedwongen to worden.
BEKENTENIS, zie Bekennen.
BEKEUREN, zie Aanhalen.
BEKKENEEL, HERSENPAN, SCHEDEL.
Het bovenstegedeelte des hoofds. BEKKENEEL en RERSENPAN beteekenen beide het
beenig bekleedsel, hetwelk de weekere binnendeelen des hoofds beveiligt.Ondertusschen
schijnt bekkeneel, hetwelk oudtijds ook voor
eenen helm gebruikt werd, van ruimere
beteekenis te zijn, dan hersenpan. Dit laatste
duidt alleen datgedeelte der hoofdbeenderen
aan, hetwelk, door de kroonnaad omgeven,
holrond, ofpansgewijze, de hersenen van
boven bedekt ; bekkeneel is de geheele hersenkas. Door SCHEDEL verstaat men het
bovenste der hersenpan, en dus van het
gansche ligchaam, de plaats, waar zich de
barer) scheiden. Men zegt : van den schedel
tot de voetzolen ; niet : van de hersenpan, of
van het bekkeneel, tot de voetzolen, omdat
men met deze laatste woorden alleen wil
uitdrukken, welk deel des menschelijken
ligchaams deze beenderen uitmaken, Diet,
-welkeplaats zij ten opzigte van het ligchaam
bekleeden. Ondertusschen blijft schedel desniettemin bepaaldelijk het bovenste deel der
hoofdbeenderen uitdrukken • schoon men,
bij het aangenomene woord schedelleer, door
schedel hetgeheele beenachtige gedeelte des
hoofds schijnt te verstaan. Wil men, in bet
algemeen, het bovenste van geheel het hoofd
te kennel)geven, clan zegt men kruin.
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BEKLADDEN, BEMORSEN, BEVLERKEN, BEVUILEN,
BEZOEDELEN
die alien met
,

het onafscheidbare
voorzetsel be zijn zamengesteld, toont deze
zamenstelling, dat het vuil op bet voorwerp
g
ebragt wordt, en dus het vuil maken zich
tot de oppervlakte bepaalt. Stoffen, in welke
het vuil doordringt, water bij voorbeeld,
kunnen vuilgemaakt , maar niet bevuild
worden. In hetgewone gebruik hecht men
aan bevuilen meestal de beteekenis van de
oppervlakte onzuiver maken, door dierlijke
uitwerpselen. Het kind heeft zijne luijers
bevuild. De stoep is dezen nacht leelijk bevuild
geworden. Bekladden, bevlekken is pleksgewijze met vuil bewerpen •; doch met dit verschil, dat, in het eerste geval, het vuil eene
zigtbare korst, of verhevenheid, op de oppervlakte maakt, in het andere, de oppervlakte
slechts in zoo verre veranderd wordt, dat zij
eene verschillende kleur aanneemt. Wanneer
men iets bezoedelt, dan maakt men de gansche oppervlakte vuil, en wet zoodanig, dat
het voorwerp tot eenen hoogen trap van
onzuiverheidgebragt wordt. Bemorsen is
iets vuil rnaken door het opbrengen eener
weeke stof • want ntors schijnt tot het geslacht
van moer, moeras, te behooren, en misschien ook met morzelen verwant te zijn.
VERONTREINIGEN, eindelijk, is met vuil vermen en zoodat het verontreinigde niet meer
rein of zuiver is, niet meer alleen uit die
stoffen bestaat, welke deszelfs wezen uitmaakten, maar van iets min volkomens doordrongen is. Reine wijn is niet alleen de wijn, die
g
eene vuiligheden bevat, maar ook, die niet
met iets van mindere waarde, water bij
voorbeeld, emend is. Verontreinigen, echter, wordt veelal in eenen figuurlijken zin
gebezigd. Een lijk verontreinigt, bij de Is
eliten, eene wooing.

BEKLAGELIJK,

DEERNISWAARD1G, ERBARMELIJK,

RAMPZALIG.

Alle deze woorden drukken eenen hoogen
trap van lijden uit. BEKLAGELIJK zegt, dat het
lijden, waarvan men dit woord gebruikt,
beklag verdient ; RAMPZALIG, dat het vol ramps
is, dat de lijdende zich zeer ongelukkig bevindt. DEERN1SWAAROIG en ERBARMELIJK wizen
op de aandoening, welke dit lijden bij anderen verwekken moet, en verschillen, als de
woorden deernis en . erbarnien • men zie
dezelve.

BEKLADDEN, BEMORSEN, BEVLEKKEN, BEVU1LEN,
BEZOEDELEN, VERONTREINIGEN, VU1L MAKEN.

Jets bij eene zaak voegen, waardoor zij
harenglans, Naar gebruik, haar uiterlijk
aanzien,
of ook wel hare waarde verliest.
In bet algemeen wordt zuiks door vim
MAKEN uitgedrukt, hetwelk eigenlijk beteekent uit den toestand van schoon , tot
dien van vuil brengen. In de werkwoorden

BEKNOPT, BONDIG„ KORT, ZAMENGEDRONGEN.
Niet uitgebreid of langwijlig. Het een ,
in het algemeen , weinige nil gestrektheid
heeft, is KORT. Dit nu kan of eene volkomenheid, of eengebrek zijn, naar gelang
van onderwerp en omstandigheden. Kori ziet
slechts op de hoedanigheid , ZAMENGEDRONGEN,
daarentegen, te gelijker tijd, op de meerli
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dere uitgebreidheid, welke de zaak of het
opstel, had kunnen hebben, en op het oogmerk van den maker, of stetter, welke daaraan eene mindere gegeven heeft. Als een gewrocht van den wil is dus, in de gegevene
omstandigheden, het zamengedrongene voor
iets goeds te houden. BEKNOPT geeft het
e en op zich zelf staande denkbeeld
tellig,
s
van iets goeds, van iets, waaraan eene zekere
ronding en voleindiging gegeven is, te kennen. BONDI& is eigenlijk met de drie andere
woorden niet zinverwant, en alleen nevens
dezelve gesteld, omdat het gewoonlijk met
kort gekoppeld wordt, in de uitdrukking
ort en bondig. Het drukt zekere kracht
k
(energie) uit, als merle den band, die tusschen stelling en besluit bestaat. Wanneer
in eene sluitreden degevolgtrekking uit het
vooruitgestelde voortvloeit, dan is zij bondig.
BEKNOPTHEID, zie Beknopt.
BEKOMEN, ERLANGEN, KRIJGEN, ONTVANGEN.
Bezitter van lets worden. Schoon KRIJGEN,
naar deszelfs oorsprong
zeer naauw aan
,
ONTVANGEN verwant zou zijn, vermits in beide
degrondbeteekenis lit
g
van jets te vatten, te
rijp,enheeft het gebruik aan het eerste eene
g
veet algemeenere kracht, en wel de algemeenste alter bier vergelekene woorden ,
gegeven. KrUgen, toch, wordt niet alleen
.gebezigd van zulk een bezit, hetwelk door
eene daad van ons zelven, of van eenen anderen, op ons overgaat ; rnaar zelfs van alle
natuurlijke veranderingen, die ons gebeuren.
Men ze st even zeer ik heb de koorts, het
kind keep knorren, de boomen hebben bladere gekreg en ; als: ik heb eenen b rief, of ook geld
gekregen •; in welke laatste gevalIen overdragt
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stelt ook het aanwenden van eenige moeite,
tot verkrijging van het bezit, gepaard met
de daad der bezitneming zelve •; want in
langen litg
de beteekenis van het uitstrekken
des arms. Men erlangt dus niet het een toevaIlig tot ons komt, waartoe men zelfs niet
de hand behoeft uit te strekken. Ontvangen,
eindelij,
k vereenigt beide de beteekenissen
der overgifte en der bezitneming. Wij ontvan en slechts het een ons gegeven wordt,
en het eery wij aanvaarden. Daarentegen
wordt in dit werkwoord het begrip van
aangewende moeite niet meer gevonden.
kwam bzj mij, om ntzj te betalen • maar
daar hij lets op de rekening verlangde te
korten, Wilde ik het geld niet ontvangen.
OPKOMEN.
BEKOMEN, BETEREN, HERSTELLEN,
Uit eenen mindergunstigen staat van
gezondheid tot eenen gunstiger geraken.
BEKOMEN duidt den eersten trap van zulk eene
verandering aan, wel den snellen en
zigtbaren over an uit eenen toestand, die
bijna aan sterven grensde. Van den even
die uit eene bezwijming tot bewustheid terug keert,
van bijna
ver bloemen
,
welkte
door eenen weldadigen re en verkwikt, zegt
men, dat zij bekomen. Oridertusschen wordt
hiertoe vereischt, dat hetgevaar niet al te
langdurig, en het herstel spoedig zij •; andersgebruikt men OPKOMEN. Men bekomt nit

eene flaauwte, men kona op nit eene ziekte.

geeft bet voortdurend gunstiger
worden dergezondheid te kennen, en HER
STELLEN hetganschelijk terug komen tot den
vori gen welstand. Ult den laatsten aanval
BETEREN

bekomen, beterde de zieke allengskens ; loch
het duurde nog lang, eer hij hersteld was.

en aanneming vereischt worden. BEKOMEN BEKOMMERD, zie Beducht.
schijnt mede te brengen, dat men moeite
aangewend, stappen gedaan heeft, om tot BEKOMMEREN (ZICH), ZICH BEKREUNEN, ZICH
AANTREKKEN, ZICH STOREN.
het bezit te geraken. Van waren, bij voorbeeld, vraagt men, waar zij te bekomen zijn,
Gedoogen, dat eene zaak op onzen gemoedsdat is,waar men aan moet, om zich dezelve te
toestand werke. ZICH AANTREKKEN bepaalt
eigentijk het minste, van welk eenen aard
verschaffen. Omtrent het een waartoe men
de werking is, welke de zaak op onzen gezonder zijnen witgeraakt, ze st men dus
moedstoestand oefent. Het zegt alleen, dat de
niet bekomen. De boomen bekonten geene
zaak vreemd aan onsgevoel kon blijven,
bladeren, de menschen eene ziekten •; en
bijaldien wij het verkozen. Ondertusschen
zoo men al zegt, knorren of slagert bekomen,
heeft hetgebruik gewild, dat dit woord voorclan geschiedt dit in denzelfden zin, waarin
namelijk verstaan wierd van eene aandoeook wel het woord beloopen gebruikt worth,
ning van blijvend verdriet. Hoe kunt gij u
namelijk in de beteekenis, dat de berispte,
eene kleinigheid zoo aantrekken? wil zeggen:
of gestagene alles gedaan heeft, was geschikt
hoe kuntgij eene zoo ernstige en zoo aanwas, am hem de bestraffing op den hals te
houdende zielskwelling over zulk eene beuhalen. Leidt men bekomen van het oude
zeling gevoelen ? ZICH STOREN ziet, overeenkam, de hand. af, hetwelk aan bekomen
komstig met de beteekenis van stremmen,
bijna het begrip van ontvangen zou bijzetten
verhinderen, beroeren,
welke aan het woord
alsdan heeft de uitlegging meerdere zwarigstoren eigen is, op den staat van ontroering
held, vermits bij slagen, of andere onaangeen wanorde, in welken het gemoed gebragt
name ontmoetingen, niet wel aan vrijwillige
wordt. Stour u daar lad aan beteekent dus
aanvaarding te denken is. ERLANGEN onder-
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eigenlijk : verlies daarover uwe kalmte van
geest niet ; gedoog niet, dat deze zaak uwe
hartstogten beweging brenge. Op gelijke
wijze is ZICH BEKREUNEN, van kreunen, zachtelijk kermen of zuchten, afkomstig, en dus,
even als zich aantrekken, op eene aandoesin g van smert toepasselijk. Bekreun u daar
niet over zegt echter niet, dat de zaak, maar
dat de aandoening ons vreemd behoort te
blijven ; het laat oribeslist, of de eerste ons
aangaat, of niet; maar geeft te verstaan,
dat zij voor ons van te gering gewigt is, dan
dat zij ons den minsten zucht behoort te
kosten. ZICH HEKOMMEREN is,
kommer over iets
gevoelen. In dit woord komt dus het gevoel
van smert minder nit ; doch daarentegen
voegt zich daarbij dat van zorg. Het beteekep t. zich we ens eene zaak over even aan
eeriegemengde aandoening van angst en
bezorgdheid.
BEKOOPEN, BETALEN, BOETEN.
Alle deze woorden duiden aan, dat men,
wegens gedaan kwaad, of aangerigte schade,
lets onaangenaams ondergaat ; doch in de
wijze van derzelver gebruik is eenig onderscheid, hetwelk ook derzelver onderling
verschil van beteekenis klaarder doet inzien.
Men zeg,t bijvoorbeeld, lets met den flood
EEKOOPEN, met het leven EETALEN, of met het
leven daarvoor BOETEN. De eerste uitdrukking
toont aan,wat men voor zijn vergrijp gekocht
heeft, te weten, den dood ; de andere, waarmede men zijn vergrijp betaalt, te weten, met
het leven • derde wat men opoffert, om het
gedane kwaad te verbeteren ; en het antwoord moet bier weder zijn, het leven. Boeten, hetwelk op eene geregtelijke vergoeding
ziet, onderstelt, dat er lets misdaan is;
betalen, dat men zich, als ware het, verbonden heeft, om degevolgen zijner daad te
dragen •; bekoopen, dat men dit gevoig, om
zoo te spreken, bij ruil heeft ingekocht. De
vos, die, in het hoenderhokyebroken zUnde,
gedood wordt, boet met zijn leven de onderstelde misdaad; betaalt, insgelijks met zijn
leven, de waarde van het vernielde, en bekoopt met zijnen flood het genot der versiondeny hoenders.

BEKOORLIJK, zie Aangenaam.
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gevolg dier werking. Dit gevolg vertoont
zich duidelijker in de beide andere woorden
VERRUKKEN en VERVOEREN. Verrukken is ZOOdanig op iemands geest werken, dat men
hem metgeweld, als ware het, met eenen
ruk, uit zijnen gewonen toestand brengt.
Het ziet dus voornameiijk op de kracht,
waarmede, in iemandsgemoedsgesteldheid,
verandering te wee gebragt wordt ; even als
verroeren tins Belt op de duurzaamheid dier
verandering, en op den afstand, waartoe
men iemand van zijnen gewonen toestand
verwijdert. Het gezigt eener vrouw, die hem
bekoort, moge den standvastigen man verrukken, het zal hem nooit buiten de grenzen
van zejnen plit vervoeren.

BEKRACHTIGEN , BEYESTIGEN VERZEKEREN
STAVEN.

Aan eene verklaring, of een verhaal
meerderegeloofwaardigheid bijzetten. BEKRACHTIGEN is meerdere kraCht, BEVESTIGEN
meerdere vastheidgeven. Het eerste geschied t door vergrooting van in nerlijke sterkte, of(bijaidien men hier sterkte en kracht
niet als volkomen synoniem wil latengelden)
van werking !mar buiten ; het andere onderstelt vermeerdering van vastheid , Welke
zelden anders, dan door bijvoeging van
uitwendigen steun verschaft worth. Len eed
bekrachtigt de afgelegde verklaring; overeenstemmende berigten bevestigen eene voorloopige tijding. VERZEKEREN is verklaren, dat

mengerustelijk op het gezegde vertrouwen
kan ; de bekrachtiging rust hier dus alleen
op de geloofwaardigheid van den persoon en
op den meerderen ernst zijner betuiging.
STAVEN, eindelijk, van staf, dat is een ondersteunende stole , afkomstig drukt nog
sterker uit, dan bevestigen, dat de meerdere
vastheid van buiten aangehragt is, dat een
ge van elders komende getuigenis, of bewijs,
de oorspronkelijke verklaring ondersteund
heeft. stag de mjne meening door vele
aanhalingen. Verzekeringen van onderhandelaars, schoon gestaafd door vertooning
van hunnen last, zijn niet genoegzaain, om
aan eengesloten verbond deszelfs voile werking te even •; de wederzijdsche bekrachtiging
des souvereins wordt vereischt, om het te
bevestigen.

BEKOORLIJKHEID, zie Aangenaam.

BEKRACHTIGING, zie Bekrachtigen.

BEKOREN, VERRUKKEN, VERVOEREN.
Door eenig Iokaas aantrekken. BEKOREN,
hetwelk oudtijds meer dan tegenwoordig in
den zin van betooverengebruikt werd (het
fransche charmer) , beteekent , zich van
iemands wil meester makes, door zijne zinnen in te nemen. Het drukt dus eerie oorzaak
en derzelver werking uit •; doch nog niet het

BEKREUNEN, zie Bekommeren.
BEKROMPEN, ENG, NAAUw.
Dat gebrek aan ruirnte heeft. Ofschoon
men tegenwoordig benaauwd bezige, om het
gevoel van klemming te kennen te geven
hetwelkgebrek aan ruimte te wee brengt,
schijnt NAAUW oorspronkelijk zulks minder
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te hebben uitgedrukt, dan ENG, hetwelk in
oorsprong aan het grieksche 'draw, ik druk,
en het latijnsche an go , ik beklem, ik benaauw, verwant schijnt. Naauw zou dienvolgens zijn, hetgeen weinige ruimte heeft
en h
hetgeen,
et
we ens dit gebrek aan ruimte,
prangt. BEKROMPEN wijst terug op eene vroegere ruimte. Het is dus eigenlijk lietgeen
naauwgeworden is, en wet door geene beperking, of zamenpersing van buiten, maar
door inwendige oorzaken, vermindering van
voedende en uitzettende sappen, of' iets dergelijks. Van hier zijn, overdragtelijk , bekronapene omstandigheden, omsta rid i gheden,
die te voren ruimergeweest zijn. Dit is niet
hetgeval met de uitdrukking : bekrompene
denkwijs en andere, hiermede gelijk staande;
men ziet bij dezelve geenszins op eene vroegere meerdere ruimte van denken ; maar
in ditgeval, is het woord bekrompen waarschijnlijk gebruikt , omdat daardoor.,
meer dan door de woorden eng en naauw,
de toestand van verachtering , en , als
ware het , verschrompeling , uitgedrukt
wordt,
BEL, SCHEL.
,
Een meestal metalen werktuig
dat door
aanbotsing van eene daarin bewogene harde
zelfstandigheid, een helklinkend geluid geeft.
SCHEL en BEL worden beide, op sommige
plaatsen van het vaderland, gebezigd, om
die soort van kleine klokjes aan te duiden,
waarmede de dienstboden, ter opening der
huisdeur, of ter bediening hunner meesters,
geroepen warden. Van tiler ook, dat men
onverschillig hoort spreken van eene to elschel en tafelbel— aanschellen en aanbellen.
Eigenlijk echter, heeft slechts de schel, eerie

klokvormige gedaante, en geeft klank door
bet aanslaan van den daarin hangenden klepel •; de bel, daarentegen, is rond, en klinkt
door losse, daarin rammelende, stukjes ijzer,
of andere harde zelfstandigheden. Ingevolge
hiervan, zegt men, bij zamenstelling : kinderbel, narrenbel, waterbel, niet: kindersche 1,
narrenschel, enz.
BELAGCHELIJK, BESPOTTELIJK.
waarmede men lagchen of spotten kan.
Het eerste is eene bloote uitdrukking van
vreugde, bet andere van vreugde, met afgd. Ondertusschen heeft het
keuring emend.
gebruik aan BELAGCHELIJK eene beteekenis gehecht, die het met BESPOTTELIJK nader zinverwant maakt, dan het anders zijn zoude. Men
verstaa t,riamelijk, door belagchelt:jk iets, dat,
ernstig hedoeld, door verkeerde uitvoering
kluchtig wordt. Een kind metgepoederd haar
en eenen driekanten hoed maakt eene belaychelijke figuur. Doch bij dit alles heeft belaychelijk nimmer de scherpte, welke in bespot-
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telijk, datop iets laakbaars gegrond is, gevon-

den wordt.
BELANG, VOORDEEL.
VOORDEEL (hierboven, bladz. 53 , behandeld), verschilt, even als de woorden baat,
nut en winst (met welke het aldaar vergeleken
is), in 6en hoofdbegrip van BELANG. TerwijI
baat, nut, winst en voordeel, alle, min of
meer, betrekkelijk zijn tot eenen vroegeren
toestand, wiens verbetering zijaanduiden,
is belang eeniglijk betrekkefijk tot den persoon. Men kan in het algemeen zeggen dat
eerie zaak baat, nut, winst, of voordeel, niet
dat zij belang aanbrengt. Eerst dan, wanneer
dezegunstige gevolgen eenen bepaalden
persoon, of verzameliog van personen, betreffen worden. zij voor hem, of hen, van
belang. Van hier ook, dat belang met werkwoorden en voorzetsels van eeriegeheel verschillende beduidenisgebruikt woidt. Men
trekt, mengeniet nut of voordeel uit eene
zaak • men heeft of stelt belang in eene zaak.
Eeniglijk aan den persoon verbonden, ziet
belang ook niet op de verandering van den
toestand. Verhoeding van nadeel is eigenlijk
nog geen voordeel, enz., maar men heeft
belang , zoo wel bij het niet verslimmeren ,
als bij het verbeteren zijner omstandigheden.
BELANGRIJK, GEWIGTIG.
Het hierbovengezegde is, in zekere mate,
ook op deze beide woorden toepasselijk.
GEWIGTIG zegt, in het aigemeen, iets, dat
voorgeene beuzeling, voor geen stofje aan de
weegschaal, te houden is ; dat, bij het wikken
en we en van omstandigheden, aan deze of
gene zijde , rnerkbaar toebrengt , om de
schaal te doen overslaan. Daar, van den
anderen kant, gewigt eene blijvende werking
onderstelt, zoo wordt inzonderheid datgeen
gewigtig genoemd, hetwelk bij voortduring
aanmerkelijke gevolgen te wee brengt. De
uitvinding der drukkunst is eene gewigtige
gebeurtenis geweest, want zij heeft groote
veranderingen te wee gebragt in den toestand en de betrekkingen van geheel Europa.
Ondertusschen kan eene gewigtige gebeurtenis aan sommigen onverschillig zijn, om de
afgelegenheid der plaats, en den weinigen
invloed, welken zij oordeelen dat dezelve op
hunnen toestand hebben kan • alsdan is zij
hun niet BELANGRIJK. Eene troonsverwisseling, een opstand in Sina, is ongetwijfeld, in
de algemeene wereldgeschiedenis eene gewigtige omstandigheid •, loch voor zoo verre
zij eene verandering toebrengt in de zetregeleu der Sinezen, bij hun verkeer met de
handeldrijvende volken van Europa en Amrika, is zij voor ons niet belangrijk. Even
zoo kan men hetgewigt eener bedenking
erkennen, en dezelve no tans , als niet
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belangrijk, in den wind slaan, omdat men

tneent, dat zij geheel zonder toepassing op
ons is.
BELEEDIGEN, BESCHIMPEN, HONEN, KRENKEN,
SMADEN VERGUIZEN, VERONGELIJKEN.
VERONGELIJKEN zegt , in het algemeen,
iemand in zijne re ten verkorten • het is het
oude injuriam facere. BELEEDIGEN drukt de
welke latere zeden aan het
beteekenis uit,
woord injurie gehecht hebben. Toen namelijk, bij de invoering van adel- en ridderstand, de uiterlijke eer, als het hoogste goed,
be on geacht te worden, hetwelk men bereid
moest zij,
n elk oogenblik met la p s zwaard
te handhaven , werd het aantasten van
iemands eer de hoogste verongelijking geacht, en bij uitnemendheid met den naam
van injurie , of beleediging , bestempeld.
HONEN is, op eene grievende wijze, met
schimp en spot, beleedigen. BESCIIIMPEN wordt
gebezigd, wanneer de beleediging met spottende woordengeschiedt. SMADEN drukt eene
beleediging uit, welke met verachting gepaard gaat, en wordt (het werkwoord althans),
even als schimp,
en meest gebruikt voor eene
beleediging, met woorden aangedaan • doch
onderstelt,
dat men meer door onteerende
aantijging, dan door bijtenden spot iemand
hoont. VERGUIZEN is met verregaanden spot
en verachting, eigenlijk zoodanige, die zich
door uiterlijke teekenen, het optrekken van
neus en lippen, vertoont, beleedigen. KRENKEN
geeft, nevens de verongelijking, ook het smertelijke gevoel te kennen, hetwelk zij te wee
brengt. ^Schimp en smaad, door boozen ons

aangedaan, behoorden ons niet te krenken •;
mogen ons honen, maar kunnen ons, in den
waren zin, niet beleedigen.

BELEEDIGING, zie Bekedigen.
BELEEFD, BESCHAAFD, HOFFELIJK„ WELLEVEND.
Onderscheidene trappen der hoedanigheid,
welke de menschen in kunnen omgang aangenaam maakt. Van deze trappen is BESCHAAFD,
hoezeer, in eenen anderen zin, het geheel
der voorregten te kennen gevende, welke
de opvoeding ons schenkt, ongetwijfeld de
laagste. Het zegt alleen, dat men niet meer
ruw is, in woorden en gedrag niet meer de
lompheid vertoont, welke lieden zonder opvoeding aankleeft. Beschaafdheid is het gevolg der bemoeijing van den geest met zaken,
diegeschikt zijn, verstand en hart te vormen, evengelijk wellevendheid, beleefdheid
en hoffelzjkheid het gevolg zijn van den
om an met lieden, die deze hoedanigheden
reeds verkregen hebben.WELLEVEND is degene,
die de vastgestelde regelen van den fatsoenlijken om an in acht neemt, die niet alleen,
zoo als reeds de beschaafde, alles vermijdt,
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wat in zich zelf gemeen, of anderen hinderlijk is, maar, in doen zoo wel als in laten,
zich gedraagt overeenkomstig met de somtijds willekeurige wetten van om an in
het land, waar hi' zich bevindt, in zwang
zijnde. De BELEEFDE doet nog meer, dan de
wellevende of beschaafde ; hi' bevlijtigt zich

opzettelijk, dengenen, in wier gezelschap hi`
zich bevindt, zekere oplettendheden te betoonen, omtrent welke insgelijks de gewoonten van tijd en land beslissen. In zoo verre
nu deze oplettendheden reeds een gedeelte
uitmaken van het een in den gezelligen
omgang, bij fatsoenlijke standee gevorderd wordt, behooren zij tot de wellevendheld. Men zou, in dezen zin, kunnen zeggen,
dat hi' een wellevend man is, die zich bij
allegelegenheden beleefd betoont. Een hooere trap van beleefd wordt door HOFFELTJK
g
uitgedrukt. Hoffelijkheid is die fijnere beleefdheid, welke, gelijk het woord zelf te
kennen geeft, aan de hovers , dat is daar,
waar men onderstellen moet, dat de bloeni
der beschaafde wereld vereenigd is, plasts
grijpt. Het is de kunst, om beleefd te zijn,
zonder dat de beleefdheid lastig,
of zelfs
zigtbaar worde, om degenen, die rich bij
ons bevinden, met zich zelven te vreden te
makers , en in eene aangename gemoedsstemming te houda, en om hen te doen
gelooven, dat de blijken van beleefdheid,
welke men hungeeft, niet alleen de uitoefening zijn van eenen algemeenen plit van
gezelligheid, maar het uitwerksel eener bijzondere achting , welke men jegens hen
gevoelt. Deze beteekenis lag reeds eenigermate in het vroegere gebruik van het woord
hoffelijkheid, hetwelk het nailer brat aan
het fransche woord courtois, waarvan het
de letterlijke overzetting is. Een hoffelijk
ridder, chevalier courtois, was degene, die
zichjegens zijne wederpartij gedroeg met
een uiterlijk betoon van achting, zeer nabij
aan edelmoedigheid grenzende.
BELEEFDHEID, zie Beleefd.
BELEENEN, VERPANDEN, VERZETTEN.
Een voorwerp van waarde tot zekerheid
stellen voor de teruggave eener leening, of
voor de vervulling eener verbindtenis. Hetg
een BELEENEN uitdrukt , ten aanzien der
opgenomene som , drukt VERPANDEN uit ,
omtrent het tot zekerheidgestelde voorwerp.
Men beleent, wanneer men jets ter leen neemt,
en daarvoor eenpand geeft • men verpandt,
wanneer men eenpand stelt,
om daarvoor
lets ter leen te erlangen, of ook wel eene verbindtenis te verzekeren. Van hier, dat daar,
waar alleen lets verzekerd, maar niets ter
leen ontvangen worth, verpanden en niet
beleenen te pas komt. Men verpandt zijne
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ecr, maar men beleent die niet. VERZETTEN
wordtgebruikt , wanneer men het pand
ergens zet, of plaatst, dat is, uit de handers
geeft •; het komt dus alleen te pas omtrent
roerendgoed, en is wel het meest gebruikelijk van hetgeen in de lombarden, of banken
van leenin g ,
of andere pladtsen, waar men
degevvoonte heeft geld op goederen te schieten, gebragt worth. Fen hypothecair verhand
isgeene verzetting. Een huis, bij voorbeeld,
wordt wel ten onderpand eerier verbindtenis
n
gesteld, maar het zou belagcbeld k klinke,
wanneer men(bij voorb. in den mond eens
vreemdelings) de uitdrukking hoorde: hij
heeft zzjn huis verzet.
BELE1D, BESTUUR, BESTURING, LEIDING.

Regeling van den gang eerier zaak.Meer zegt
het woord BESTUUR niet. BELEID, naar deszelfs
afkomst van le en voegt daarbij eenigermate het denkbeeld vangrondlegging. Hij,
aan wien het beleid eener zaak is opgedragen,
heeft dus een ruimergezag, dan degene, die
slechts het bestuur over eene zaak heeft;
want beleid onderstelt, dat men dengang
der zaak, van den beginne af, gerigt heeft,
en dien blijft regelen. Daarentegen kan het
bestuur onsgegeven worden over eerie zaak,
die reeds harengang heeft. BESTURING en
LEIDING geven (gelijk over het algemeen de
naamwoorden, door aanvoeging van den
nit an in gevormd) de daad van besturen
en leiden te kennen. In deze woorden valt
dus het denkbeeld vangezag weg, hetwelk
in de woorden beleid en bestuur gevonden
wordt. Het bestuur Gods is de daad van Gods
magt, waarmede Hi' den loop van het reschapene regelt ; de besturing Gods, de wijs,
waarop IN deze daad uitoefent. Van hier,
dat ook leiding niet meer het denkbeeld van
oorsprorikeIijke inrigting te kennen geeft,
hetwelk in beleid gevonden wordt.
BELEMMERD, BEDEESD, BETEUTERD, VERBLUFT,
VERLEGEN®

Hij, die , door innerlijke beweging, de
vrrjheid van spreken of handelen eenigermate verloren heeft. BELENNERD, hetwelk met
lam, gelijk BEDEESD en BETEUTERD met het
oude daesen en lateren, verwant schijnt,
Wont in zijnen oorsprong reeds het verschil,
waardoor het van de overig e woorden ()ridersc
h eiden wordt. Belemmerd is derhalve
eigenlijk niet degene, wiens geest zich in die
soort van bedwelming bevindt, welke ons
tot ongedwongen handelen ongeschikt maakt,
maar hij, bij wien de ligchamelijke werktuigen zeive aan wil en verstand de dienst
ontzeggen. Hierom zegt men ook, belemnzerd in de spraak, van iemand, die, door
eenig gebrek in de vverktuigen der spraak,
verhinderd wordt, zich duidelijk te doen
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verstaan. Daar nu menigmaal innerlijke
ontroering dezelfde uitwerking te wee g
brengt, zoo heeft men belemmerd in den zin
van VERLEGEN beginnen te bezigen. De oorsprong van beteuterd duidt iemand aan, die
stamert, gelijk inzonderheid het geval is bij
hen ,
die moeite venders om zich over iets te
verantwoorden. Ook hier wijst dus bet
woord meer op het or aan dan op het denkvermogen. Dit is oingekeerd in bedeesd ;
want het verouderde woord daesen beteekent niet bij zijn verstand zijn. Het tegenwoordige gebruik komt hiermede nog eenigzins overeen, vermits men bedeesd zegt ook
van hem, die door houding en gebaren
verlegenheid te kennen geeft, terwij1 belemnerd en beteuterd zelden andersgebruikt
worden, dan van dengenen, die moet spreken, en zulks of niet, of gebrekkig doet.
Men is verlegen, wanneer men zich , als
ware het, door op-en omliggende din
geprangd en belemmerd vindt •; hij, die zich
door de tegenwoordigheid van eenen voornameren, om zoo tezeggen, gedrukt gevoelt, is
verlegen. VERBLUFT beteekent, getroffen door
eene plotselinge ontroering, welke voor eene
korte poos de mat van handelen wegneemt,
en dengetroffenen eenigzins een belagchelijk
voorkomengeeft. Schoon anders niet lit verlegen,stond hi)* op die tijding verbluft.

BELEMMEREN, zie Belemmerd.
BELEMMERING, zie Belemmerd.
BELETTEN,

VERHINDEREN, TEGENHOUDEN, TERUG

HOUDEN.

De oorzaak zijn, dat lets niet gedaan wordt.
Letters schijnt met laat, en hinderen met het
oude hinder, achter, verwant te zijn, Welk laat-

ste bij ons nog gebruikt wordt, onder anderen
in de zamenstellingen van hinderlaag, hinderpaal, enz. BELETTEN is dus, bedrijvend genomen, toeven, of, onzijdig, maken dat men
toeve. Hoezeer nu beletten tegenwoordig vrij
al gemeen gebezigd wordt in den zin van te
veroorzaken dat lets ganschelijk achterblijve,
ziet het in den oorsprong alleen op een tijdelijk verwijl, en, als een gevolg daarvan, op
het nadeel, dat zoodanig uitstel te wee g
brengen kan. VERHINDEREN ziet regtstreeks
op tit nadeel • want hinder, of achter, en na
hebben, in verscheidene zamenstellingen, de
beteekenis van verslimmering. Men zegt nog
in dien zin, zoo wet achterdeel als nadeel,
en het min gebruikelijke interdeel schijnt
van hinderdeel afkomstig. TERUG HOUDEN en
TEGENHOUDEN Burden bend n aan, dat men in
zijn oogmerk verhinderd wordt, doordien
men de plaats niet verlaten kan ; maar tegenhouden geschiedt door hetgeen, voor ons
geplaatst, ons belet voort te aan •; terug hou-
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den, door het een van achteren vattende,
ons beset been te gaan. Hij, lien raad niet
terug houdt, ziet zich menigmaal tegengehouden door hinderpalen, welke zijne onbedachtzaamheid niet voorzag.

BELO.

zijnen meester. lk zal hem lien ho vergelden. Ondertusschen blijft zoo wel in den

goeden als in den kwaden zin, tusschen
beloonen en vergelden dit onderscheid, dat
de Bader beloond, de daad rergolden wordt.
Bit strookt met den oorsprong der beide
woorden; want loon is de vergoeding, Welke
de arbeider, voor zijne aangewende kunst,
moeite en tijd, ontvangt, terwip geld op de
betaling ziet van het een men door die aanwending verkregen heeft. Voorts on derstelt beloonen eene daad van eenen meerderen jegens eenen minderen : de meester beloont den scholier. Vergelden kunnen ook
gelijken elkander onderling.

BELGEN, VERGRAMMEN, VERSTOREN, VERTOORNEN.
Iemand de kalmte van gemoed doen verliezen en hem in driftige ontevredenheid
doen ontsteken. De afbreking der gemoedskalmte wordt meer bepaaldelijk door VERSTOREN uitgedrukt, de hartstogtelijke beweging door de overige woorden. In de beteekenis van BELGEN ligt eene vereeniging van
verontwaardiging met drift; nu tans ziet het
woord ook min of meer op die zwelling, of
opblazing, welke de aandoening van toorn in BELOONING, BETAIANG, LOON, pRus.
het ligchaam te wee brengt • waardoor alzoo
Het een men geeft, omdat een ander iets
dan de meening dergenen, die belgen van
gedaan, of gegeven, heeft. Hiervoren is reeds
gezegd, dat LOON en BELOONING betrekking
bal, bel, en niet van het oude bal, kwaad,
afleiden, zou schijnen geregtvaardigd te
hebben tot den persoon ; BETALING tot de
worden. Bel en duielt ontegenzeggelijk het
zaak. Pit laatste is ook het geval met PRIJS.
Prijs verschilt van betaling daarin, dat de
begin der gemoedsbeweging aan , en zou
eerste op de vaststelling, de and
misschien het best bepaald kunnen worden
op de
te zijn, een opwellende drift van verontafdoening ziet, van hetgeen men verpligt is
to geven. Bij eerlijke koopers mag de prqs
waardiging en toorn. VERTOORNEN geeft het
veroorzaken der voilegemoedsbeweging van
een rooriverp ran geschil zijn; de betaling
toorn te kerinen, dock zonder inmengsel van
nioet het nimmer wezen. Belooning heeft
verontwaardiging. Toorn, en nog Hader het
eenen ruimeren zin, dan loon ; billijkheid
duitsche Zorn, schijnen eene nabootsing te
regelt de eerste, regtvaardigheid het andere.
zip) van het geluid, door het knarsentanden
Loon kan men vorderen, belooning mag men
te wee g gebragt. VERGRAMMEN zou kunnen
verwachten. Hierin ligt echtcr juist de reden,
beteekenen toornig en mismoedig tevens
waarom belooning vereerender is, dan loon.
doen worden • althans had gram oudtijds bij
Aan den eenen kart loch geeft de zekerheid,
ons, gelijk nog tegenwoordig het zelfstandige
waarmede op het loon gerekend kan worden,
naamw. Grant in het hoogduitsch, den zin
regt ow te onderstellen, dat de arbeider, om
van droefheid, hartzeer. Daar nu toorn, met
hetzelve, en niet uit beset van het nut, dat
droefheid en spijt gemengd, voorzeker Ianzijn arbeid te wee brengt, gewerkt heeft,
ger aanhoudt dan die uit opwellenden hartsAan den anderen leant is het bijna eeniglijk
togt ontstaat, schijnt tusschen toornig en
de hand-arbeid , die voor eene zoojuiste
vergramdeenigermate het onderscheid plaats
waardering vatbaar is, als vereischt wordt ,
tegrijpen, hetwelk onder anderen in het
om daarvoor loon te kunnen vorderen. Bij
grieksch tusselien de woorden Ov t.u4 en
edeler arbeid moet men het eenigzins laten
prics gevonden wordt, en volgens hetwelk
aankomen op de dankbaarheid van hen, die
het eerste eenen voorbijgaanden, het andere
de vruchten daarvan plukken. Schoon loon
eenen blijvenden toorn aanduidt.
eigenlijk tot den persoon betrekking heeft
zes t men no cans somwijlen even zeer het
loon, als de prifs eenen goede daad. In dit
BELIJDEN, zie Bekennen.
geval is door het loon der daad te verstaan
BELUDENIS, zie Bekennen.
hetgeen, waarop men, wegens het veal ten
der daad, rest had •, door prijs, de vergelBELOIVINIEREN, zie Lommer.
ding, voor zulk eene daad vastgesteld. Zelfsvoldoening is het loon der der y wil zeggen,
BELOONEN, VERGELDEN.
dat innerlijke tevredenheid Bat een is, wat
Het een men iemand doet, omdat hi' lets
men, wegens het betrachten der deugd, met
gedaan heeft. Loon en geld, waarvan de beire s t verwachten ,kan. Zegt men, dat zij de
de woorden afstammen, beteekenen eigenlijk
prijs der deugd is, zoo hedoelt men, clat de
letsgoeds. lets, dat aangenaam te ontvangen
vooruit bepaalde belooning der deugd in dit
is; het gebruik, no taus heeft zoowel BEzielsgenoegen toestaat.
LOONEN als VERGELDEN ook uitgestrekt tot
Intusschen maakt de dubbele beteekenis
het onaangename. waarmede kwade laden
van prijs de juiste omschrijving van deszeifs
beantwoord worden. Het kwaad beloont
verschil met verwante woorden moeijeiijk.
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Behalve den zin van vastgestelde waarde,
waarin wij het hierboven doen voorkomen,
heeft het ook dien eener belooning, waarnaar men wedijvert. In dit geval ziet het op
eerie mededinging van a nderen.
BELOOP, zie Bedrag.
BELOOP, SLENTER, TRANT.
De wijs, waarop lets bij voortgang geschiedt. BELOOP is de, dikwerf nog onbekende
gang eener afzonderlijke zaak. lk raad u,
die zaak op Naar beloop te laten • dat is, of
te wachten, hoe zij van zelve zal uitloopen.
Beloop drukt geenszins den elkander gelijken
gang van verschillende zaken uit. Zelfs wanneer men zegt: 's werelds beloop, alsdan beschouwt men de menschelijke zaken, die
hier door wereld verstaan worden, als een
eenig geheel, niet de eene als het voorbeeld
en rigtsnoer der anderen. SLENTER, daarenis de trage gang, dien onderscheidene
teen is
zaken, de eene naar het voorbeeld der andere, nemen. Dit woord wordt nimmer
anders, dan in den kwaden zingebruikt,
zoo wel uit hoofde der beteekenis van loomheid, welke reeds in den oorsprong des
woordsgelegen is, als omdat het een uit
gewoonte, en niet naar het bijzondere vereisch van elke voorkomende zaakgeschiedt,
gewoonlijk met achteloosheid gedaan wordt,
althans zonder uit nieuwe ontdekkingen en
verbeteringen het voordeel te trekkers hetwelk, zij kunnen aanbrengen. TRANT nadert
in beteekenis tot slenter in zoo verre, dat
is, dien eene afzonderlijke
het niet dean is
zaak uit zich zelve neemt, maar veeleer de
wijs, waarop eene reeks van handelingen,
overeenkotnstig met elkander, gedaan wordt :
leeftrant, spreektrant. Ondertusschen heeft
het ingeenen deele den ongunstigen zin van
slenter. Men zegt : naar den ouden zuinigen
leeftrant ouzel. voorouders. Buiten zamenstelling met eenig ander woord, of beperking
tot eenen bijzonderen zin,
beteekent (rant
de wijs van leven, die in gebruik is op het
tijdstip, waarvan men spreekt: hi' leeft naar
den (rant.
BELOOPEN, zie Bedrag.
BELITST, zie Lust.
BEMAGTIGEN, BEDWINGEN, INNENEN, ONDERWERPEN,OVERNANNEN, OVERNEESTEREN,OVERWINNEN,

ZicH MEESTER MAKEN.
Under zijne magi. brengen. BENAGTIGEN
wijkt het minst of van deze algemeene be paling. VERNEESTEREN VOegt daarbij het denkg
beeld van uitoefening der mat.
Meester
toch is niet blootelijk hij, die mat heeft,
maar hij, die magt oefent. Onderwerping aan

VERNEESTEREN,VEROVEREN,
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eene mat last de wijs van het gebruik dier
ma s t nog onbeslist. Oefening van magt, op den
voet eens meesters, onderstelt willekeur. Van
hier, dat men aan vermeesteren eenen ongunstiger zin hecht, dan aan bemagtigen.Liefde tot
deugd bemagtigt het hart, booze driften en
hartstogten vermeesteren het. BEDWINGEN
(bladz. 67 reeds met beheerschen, enz. vergeleken), is het uitoefenen van dwang, dat
is, het doen werken eener duurzame overma t, to en eenen weérstrevenden tegenkanter. Van eene streekgronds, bij voorbeeld,
kan men dus wel ze e en bemagtigen, vermeesteren, niet bedwingen , te
n ware de
wee'rspannige gezindheid, welke men bij de
inwoners ontmoet, of onderstelt, den overwinnaar tot eene voortdurende oefening
zijner overmagt noodzaakt. Een eenzaam
oord, eene van menschen ontbloote woestijn,
wordt niet bedwongen. I NNEMEN is eene plaats
bemagtigen en dezelve bezetten. IVa twee
maanden belegs werd de vesting ingenomen •;
dat is, de belegeraars trokken daar binnen,
na de bezitting overweldigd te hebben. Even
zoo zou men hebben kunnen zeggen : de
vesting word VEROVERD. Doch wanneer men
bij innemen en veroveren te kennen geeft,
door wie zulksgedaan wordt, alsdan is tusschen de beide woordenhet volgende verschil. Innemen geschiedt door de k rijgsmagt,
welke onmiddellijk de plaats bezet, waaruit
zij den viand verjaagcl heeft• , veroveren,
door den souverein, in wiens dienst die
krijgsmagt is, of ook wel door den veldheer,
voor zoo verre hij, aan het hoofd des legers,
den souverein vertegenwoordigt, want in
veroveren lit,
g
behalve het denkbeeld van be.
magtigen, ook dat van in zijn bezit brengen,
met het oogmerk, om het daarin te houden,
dit nu kan niemand doen, die niet voor zich
zelven krijg voert. OVERWINNEN wordt van
allesgezegd, wat werkdadigen wederstand
biedt, en waarover men de zege behaalt,
zonder dat het waardoor in ons bezitgeraakt,
dus in de eersteplaats van personen. De
viand word: overwonnen, het vijandelijke
land veroverd. Om dezelfde redengebruikt
men het overdragtelijk van zwarigheden.
Haar hart had hij spoedig veroverd; in
zijnepogingen, om tot haar bezit te geraken,
ontmoette hif zwarigheden, die moeljeli;fk to
overwinnen waren. Zegt men, in dit geval,
hinderpalen, dan doet men bete daarbij het
woord to boven komen te gebruiken •,want
hinderpaal geeft zelfs figuurlijk, nimmer het
denkbeeld van werkdadigen wederstand.
OVERNANNEN en OVERMEESTEREN wijzen op de
meerderheid van krachten, waardoor men
de overwinning behaalt. Een door list verwonnen viand is noch overineesterd, noch
overmand. Tusschen overmannen en overmeesteren schijnt een dergelijk onderscheid
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kreeg, door vergelijking van, en gevolgtrekplaats te hebben, als tusschen bemagtigen en
king uit het een ik zag, of wel, door de kenvermeesteren. Dit laatste en overmeesteren
merken, welke zin gedrag mij aanbood, de
verschillendaarin, dat vermeesteren, op de
bewustheid, dat hi' mij wilde bedriegen. lk
bezitneming, overmeesteren op de overwinotttwaarde, dat hij mij wilde bedriegen, zegt
ning ziet. De stad wordt vernteesterd, de
daarentegen , de bewustheid , dat hi' mij
bezetting overmeesterd. Di beteekenis van
ma MEESTER MAKER nadert zeer tot die vanwilde bedriegen, drong zich als van zelve
vermeesteren • doch dit laatste schijnt meer
aan mij op. Een bedrog, dat men ontwaart,
ligt dus opener, dan een bedrog, dat men
aan te duiden, dat er geweld gebezigd is.
Men kan zeggen : Sixtus V. maakte zich
bespeurt •; doch tevens, daar aandoening
ons eene flaauwere voorstelling geeft, clan
meester van de Pauseltjke waardigheid •;
men kan niet zeggen , dat hi' die verkennis, is de bewustheid van een bedrog,
meesterde. De zamenstelling van UNDERdat men bespeurt, hoe gering de van hetWERPEN wijst de bijzondere beteekenis van 1
zelve ontdekte kenmerken ook zijn mogen,
bet woord aan. Een vijand, dien wij onder t
helderder, dan die van een bedrog, dat men
onttvaart. Ontwaren is hedendaags het meest
ons nedergeworpen hebben, is zoo goed
als van alle mat tot tegenweer beroofd.
in gebruik, ontwaar worden was zulks oudStriktgenomen , is de uitdrukking : een
tijds. Beide onderscheiden zich, krachtens
onderworpen viand reeds lets oneigenlijks •;
het voorzetsel ont, van gewaartvorden, daari n,
want diegeen weérstand bieden, geene vijandat zij het begin der gewaarwording aanduidelijkheid meer le en kan, is een viand.
den. Van het een men gervaarteordt, heeft
Betergebruikt men het dus van woorden,
men dus reeds eene duidelijker bewustheid,
aan welke het denkbeeld van tegenweer niet
dan van het een men ontwaar wordt. De lijverbonden is. Onderworpen volken, onderdende vorm der beide woorden wijst op de
worpen landen. Karel de Groote overwon de
van buiten aankomende bewustheid •; het
tegendeel heeft plaats in waarnemen. Waar,
Saksen menigmaal, eer hi-' hen Icon onderhetwelk aan het oude hoogduitsche wahren,
werpen.
en het engelsche aware verwant is, heette
voormaals zigtbaar, duidelijk, in de boven
BEMAGTIGING, zie Bemagtigen.
voorkomende zamenstelling, ziende. Gewaarworden, is dus, in den oorspronkelijken en
BEMERKEN, BESPEUREN, GEWA.ARWORDEN, ONTDEKKEN, ONTWAAR WORDEN, ONTWAREN, WAARengeren zin, ZOO veel als ziende worden.
Ook nog tegenwoordig wordt het voornameNEMEN,
Bewustheid van lets erlangen. De beteelijk gebruikt van het bewustzijn, hetwelk wij
door het zintuig des gezigts erlangen. ONT.
kenis van WAARNEMEN is (onder aanmerken)
DEKKEN, in den eigenlijken zin het deksel
reeds met eenige zinverwante woorden vergeleken. Van alle de bier opgegevenen is dit
wegnemen, slaat, bij overbrenging, op het
het eenige, dat eene opzettelijke kennisnezigtbaar of bekend worden van iets, dat te
voren verborgen, of onbekend was. Een land
ming aanduidt. BE SIERKEN en BESPEIIREN even
ontdekken • een ontdekt verraad.
wel het erlangen eener bewustheid te kennen,
die in het eerstegeval, krachtens de beteekenis van merk, eenigzins duidelijk en naauw- BEMINNAAR, MINNAAR, LIEFHEBBER.
keurig zijn moet, en, in het andere, van
Die genegenheid tot iets heeft. Wordt de
genegenheid der eerie kunne tot de andere
eenige werking des verstands, welke ons het
bedoeld, dan gebruikt men het woord MINNAAR
spoor duet nagaan, moet verzeld zijn •; loch
bemerken als bespeuren zegt men
zoo
wel
en minnares •; schoon men zich daarvan ook
even zeer van denkbeelden, die zich, zonder
wel eens bedient, om andere neigingen uit
te drukken. BEMINNAAR en LIEFREBBER worden
poging van onze zijde, aan ons opdoen, als
van elk ander voorwerp onzer genegenheden
van eerie kennis, tot welke wij door opmergebezigd. Is dit voorwerp iets gewigtigs, of
king geraken. In de gemeenzame verkeering
achtenswaardigs, dan komt beminnaar te
bezigt men bemerken en bespeuren, zonder
pas. Een beminnaar der wetenschappen; een
onderscheid, en voor hetgeen door het gevoel
beminnaar van zijn vaderland. Men zegt
ontwaard, en voor het een door het verstand
liefhebber, wanneer het voorwerp der neiging
erkend wordt • doch eigenlijk zou men
van minder aanbelang is. Een liefhebber
dezelve alleen voor dit laatste moetengebruivan eene pijp tabak, een liefhebber van wanken. Van aandoeningen zegt men GEWAAR- en
delen. leder liefhebber , en verzamelaar
ONTWAAR WORDEN, ook ONTWAREN •; schoon deze
van natuurlijke zeldzaamheden is daarom
woorden merle gebezigd kunnen worden van
niet altoos een beminnaar der natuurltjke
eene kennis, welke wij geheel onopzettelijk,
eeniglijk door indrukken van buiten, erlanhistorie.
gen. In dit geval heet, ik bespeurde, of ik
bemerkte, dat hi' mij wilde bedriegen, ik BEMINNELIJK, zie Aanminnelijk.
12
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BEMINNEN, LIEFHEBBEN, LIEVEN, MINNEN, HotDEN (VAN IETS OF IEMAND), GEHECHT, TOEGEDAAN
(AAN IETS, OF IEMAND).

Welbehagen aan, en neiging tot een voorwerp ondervinden. MINNEN en nog meer LIEVEN behooren tot de dichterlijke taal; (le taal
desgewonen levees gebruikt daarvoor BENINNEN en L1EFHEBBEN. Van deze twee behoort
alweder het eerste tot het edeler, het andere
tot hetgemeenzamer spraakgebruik, en van
bier is ook bet hierboven vermelde onderscheid tusschen beminnaar en lierhebber afkomstig. In sommige vervoegingen der beide
werkwoorden houdt no tans dit verschil
g
eenen stand •; lielhebbend is zoo edel en
ruim zoo sterk, als beminnend. Een liefhebbend varier. In de hoogste mate gemeenzaam
VAN IEMAND, of VAN IETS
,
is de uitdrukking
HOTIDEN. Men gebruikt haar van den geringsten
trap der neiging, en ook van eene neiging
of trek, waaraan men niets minder, dan
het denkbeeld van verhevenheid hecht •
van den eetlust, bij voorbeeld: ik houd
niet van deze of gene spijs. TOEGEDAAN zijn
drukt het verband uit, waarin men tot het
voorwerp zijner neiging staat; het geeft to kennen, dal, men zich met zijne geheele ziel en
alle zijne verrnogens aan hetzelve heeft overegeven. Uit dezen hoofde wordt het vooral
g
gebruikt van de genegenheid, die men voor
eenen meerderen koestert. Hi' is zijnen
worst met hart en ziel toegedaan. Het woord
schiant eerie wealieerigheid uit te sluiten.
Men zou zich niet wet uitdrukken, wanneer
men van twee personen zeide: zzj zijn elkander toegedaan. Beter zou men overeenkomstig
met dit denkbeeld zeggen : zij zijn aan
elkander GEBECHT, of verknocht •; in welke
woorden het denkbeeld van overgifte aan
eens anders wil, of belangen, niet gelegen is.
BEMORSEN, zie Bekladden.
BENAAUWD,

BENAAUWDHEID, zie

Angst.

BENADEELEN, zie Arbreuk.
BENAMING, NAAM, BENOEM1NG.
Een woord, hetwelk dient, om eene zaak
van andere to onderscheiden. NAAM is, in de
eerste plaats, het reeds gegeven kenmerk,
BENAMING dat, hetwelk aan de zaakgegeven
wordt. Voorts is benaming meer bet merk
van het geslacht, of van de soort, naam meer
en onder die soort,
dat der enkele voorwerp,
of datgeslacht behoorende. Van hier, dat
naam willekeuriger is, dan benaming ; geslachten en soorten toch onderscheiden zich
meestal door vaste en duidelijke kenmerken,
naar welke men, in velegevallen, de benaming inrigt. Bij voorwerpen, onder eene en
dezelfde soort behoorende, zijn die kenmer-
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ken minder in het oog loo end;; hetwelk
eene onderscheiding, door willekeurige teekens, noodig maakt. Os, paard, schaap, enz.,
zijn benamingen van dieren, die, hoezeer
derzelver oudheid de nasporing van oorsprong
en verwantschap dikwerf moeijelijk en oozeker make,
no tans voor zulk een onderzoek
vatbaar zijn. Dwaas, daarentegen, zou diegene handelen, die in de bijzondere eigenschappen van dezen of genen persoon, de
reden wilde ontdekken, waarom hi'j Klaas en
niet Pieter heet. BENOEMING, van benoemen,
is in afkomst, dochgeenszins in beteekenis,
aan de twee eerste woorden verwant, en dus
eigenlijk met dezelve niet synoniem. Men
gebruikt benoemen voor : met name verkiezen, of aanstellen. Tot erfgenaam, tot bestuurder benoemen.
BENDE, zie Aanhang.
BENEDEN, OMLAAG, ONDER, ONDER AAN.
Woorden, eigenlijk aanduidende, dat iets
nader bij het middelpunt van onzen aardbol
geplaatst is, dan iets anders, waarmede men
hetvergelijkt. OMLAAG en ONDER AAN zijn, het
eerie en het andere, bijwoorden •; ONDER en
BENEDEN zijn voorzetsels en bijwoorden, naar
den zin, waarin zij gebruikt worden. Wij
zullen deze woorden dus alleen in zoo
verre behandelen, als zij voor vergelijking
vatbaar zijn. Men hoort, in de gemeenzame
verkeering, menigmaal het woord onzlaag
voor beneden gebruiken. Toen het ongeluk
op de bovenkamer gebeurde, was hi' omlaag.
Wanneer echter, zoo als in dit geval, de
vergelijkende aanduiding van plaats zich tot
eenen omvang van bepaalde uitgestrektheid,
als eengebouw, een schip, enz., beperkt,
alsdan is beneden niet alleen edeler, maar
ook juister. Dat boven en beneden als voorzetselsgebruikt kunnen worden, toont reeds,
dat zij de vergelijking bepalen tot iets, hetwelk in de onmiddellijke nabijheid is. Ook
lit het min edele van het bijwoord omlaag
eigenlijk slechts in deszelfs ongepaste aanwending ; immers heeft het tegenoverstaande
onthoog een zeer edel en dichterlijk gebruik
in de uitdrukking van omhoog, welke, op
gelijke wijze als uit den hoogen, beteekent
uit den hemel. Vergelijkt men beneden, als
voorzetsel, met onder, dan ziet men , dat
beneden alleenlijk slaat op de, met elkander
vergelekene, plaatsing van ligcharnen, ten
aanzien van -onsgemeene middelpunt van
zwaarte ; onder, daarentegen, ook op de rigtin g Bier ligchamen, ten aanzien van elkander. Beneden deng rond zegt alleen, dat hetgeen, waarvan men spreekt, lager dan de
oppervlakte van den grond geplaatst is. Onder
dengrond beteekent, dat grond het overdekt. Ingroote huizen zzjn keukensdikwerf
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beneden dengrond. Daarentegen zegt men
zeer juist, dat van de oude bur ten niet zelden uitgangen onder den grond voortliepen,
om zich, bij belegering, te beveiligen, of te
redden. Omlaag behoudt, in tegenoverstelling van onder aan, het onbepaalde, hetwelk,

gelijk wij gezien hebben, het eerstgemekle
woord van beneden onderscheidt. Onder aan,
daarentegen, beteekent altoos aan het beneden einde, of slot van eenig ding, bij voorb.,
van eene bladzijde, een geschrift, enz., waarvangesproken worth. Het is de gewoonte,
wanneer men stukken met zijne naamteekesing bekrachtigt, die teekening onder aan te
plaatsen.

BENEMEN, BEROOVEN, ONTBLOOTEN, ONTNEMEN.
Iemand buiten het bezit van iets stellen.
De woorden onderscheiden zich, in de eerste
plaats, hierdoor, dat men den bezitter ONTBLOOT
,
of BEROOFT , de bezetene zaak hem
BENEENT
Of ONTNEENT. Berooven ziet voorts
,
op de daad van het rooven, het wegnemen,
en tevens op den toestand, waarin dit we
nemen dengenen plaatst, die den roof pleegt,
namelijk in het bezit van eenen, door onregtmatig geweld verkregenen buit. Waar dus
een over an van bezit is, kan men niet
g
eigenlijk zeggen berooven •; en het is voorzeker alleen, om door eene oneigenlijke ,
maar sterkere uitdrukking het harde van het
gemis aan te duiden, dat men in eenen ruimeren zin is begonnen te zeggen, van het
leven, van het gezigt berooven. — Ontblooten wijst op den staat, waarin men dengenen

laat, wien men eenige bezitting ontneemt.
Het zegt, dat hij, in engeren of ruimeren
zin, bloot of naakt blijft. Geheele wegneming
van bestaan, ook slechts van aardsch bestaan,
kan daarom niet door ontblooten uitgedrukt
worden. Men ontbloot niet van het leven. In
ontnemen is de beteekenis van scheiding
sterker, dan in benemen. Hierom gebruikt.
men het eerste van zaken, Welker bezit overat, of vergaan kan. Men ontneemt iemand
ga

BEPR.

kunnengeraken. Zij was nieuwsgierig, wat
er voorgevallett was • en toen zij het vernant,
zeide zij, benieuwd te zijn, hoe de zaak sou
*open. Zelden wordt benieuwd anders,

dan in dengemeenzamen stip gebruikt.
BENOEMEN, zie Aanstellen.
BENOEMING, zie Benaming en Aanstetlen.
BEPALEN, VASTSTELLEN.
Door een duidelijk besluit onzekerheid
we semen. Het dagelijksche gebruik bedient
zich van de beide woorden zonder onderscheid ; nogtans schijnt het ons toe, dat er
een zeer wezenlijk verschil tusschen dezelve
scheidt door
bestaat. Men BEPAALT, dat is,
vastegrensmerken af, dat een omtrent
welks juiste ligging, of uitgestrektheid twijfel
wankeet
bestaan kan. lien STELT VAST hg
lend of dobberend is. Zeer juist zegt men,
b. v., eenen dag be ales dat heet, uit den
voortgaanden loop des tijds den dag afperken,
dien men tot eenige verrigting bestemd.
Even naauwkeurig is de uildrukking den
prijs vaststellen, omdat de prijs iets dobberends en onzekers is. Het maximum op de
eetwaren, waarvan men gedurende de omwenteling in Frankrijk eerie, wederom zoo ongelukkig uitgevallene, proeve genomen heeft,
was meer eerie bepaling, sdan eerie vaststelling der prij zen, omdat men daardoor eienli jk bedoelde, het rijzen derzelve te
g
stuiten.
BEPERKEN, zie Paal en Perk.
BEPALEN,

BEPALING, zie Bepalen, Vaststellen.
BEPEINZEN, zie Peinzen.
BEPERKEN, zie Bepalen.
BEPLANTEN, zie Planten.

BEPROEVEN, DE PROEF NENEN, ONDERZOEKEN.
Poging doen, om van lets naauwkeurige kennis te erlangen. Doet men deze poging, zonder
daarhij verwachting omtrent den uitslag te
BENIEUWD, NIEUWSGIERIG, WEETGIERIG.
hebben, alsdan ONDERZOEKT men • heeft men
Begeerig naar kennis. WEETGIERIG is dezulk eene verwachting, dan NEEMT men EENE
gene, die het wetenswaardige, NIEUWSGIERIG,
PROEF. Onderzoek en toeval hebben ons kendie het nieuwe wenscht te vernemen. Daar
nis gegeven van vele waarheden, op welke
nu de belangrijkheid van het nieuwe menigmen redeneringen gebouwd, en deze weder
maal in deze nieuwheid alleen bestaat, en
door proefnemingen gestaafd beef'. Eigenlijk
met het bekend worden der zaak verdwijnt,
onderzoekt men, wat, en neentt ,de.proef, of
zoo wordt nieuwsgierig van eene beuzelachlets zij. Wel is Waar men zegt: onderzoeken
tiger zucht om te weten gebruikt, dan weetof iets waar zij enz. •; loch in ditgeval ligt
gierig. BENIEUWD geeft zucht om te weten,
duidelijk de verwachting niet in de ziel van
gepaard met onzekene verwachting, te kenden onderzoekenden, maar berust bij dennen. Men gebruikt het dus meest van nog
n , die de waarheid der zaak beweert.
gene
toekomende gebeurtenissen, of althans van
Men onderzoekt eigenlijk ;Diet de zaak, ow te
dezulke, weer kennis nog niet tot ons heeft
zljne goederen • men beneemt hens zijn
leven.
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zien, of hetgezegde waar zij, maar wel de
stelling, dat het waar is, daarbij tot groad van
beoordeeling nemende de kennis, die men
van de zaak erlangen kan. BEPROEVEN is, naar
de oorspronkelijke beteekenis, jets aan eene
proeve onderwerpen. De raad van Apostel
PAULUS : beproeft alle din en enz., zegt niet,
dat men alles ondernemen
,
maar dat men
alles toetsen met, te weten, aan de beginselen van waarheid en re t. Naderhand heeft
hetgebruik beproeven meer beperkt tot het
onderzoek der betrekkelijke mogelijkheid,
dat is, tot de proeve, of eenig denkbeeld in
degegevene omstandigheden werkelijk te
maken zij, 1k zal het eens beproeven, wil
tegenwoordig niet meer zeggen : ik zal den
aard en de hoedanigheid der zaak aan een
onderzoek onderwerpen, om te zien, of zij
aan het opgevatte denkbeeld beantwoorde ;
maar : ik zal mij door de onderneming
zelve verzekeren, of de middelen, waarover ik beschikken kan, tot de uitvoering toereikend zijn.
BEPROEVEN, ONDERNEMEN.
Een werk beginnen, waarbij gevaar van
mislukking is. ONDERNEMEN zegt alleen, dat
er mogelijkheid is van eenenkwadenuitslag •
BEPROEVEN, dat de ondernemer die mogelijkheld inziet, en eenigzins aan het welgeluk ken twijfelt. Deze twijfel is oorzaak, dat hij,
die lets beproeft, minder voortvarend te werk
gaat, dan hij, die iets onderneemt, en dus
ook, bij mislukking, aan mindere gevaren
bloot stpot. lk zal het beproeven heet derhalve, ik zal mij door werkdadig onderzoek
overtuig,
en of ik het voornemen uitvoeren
kan • ik zal het ondernernen beteekent, ik zal
de uitvoering van het voornemen beginnen,
schoon ik nog niet zeker ben van den uitslag.
BEPROEVING, zie Beproeven.
BERAAD, zie Bedenking.
BERAADSLAGEN , RAADPLEGEN OVERWEGEN
In OvERWEGING NEMEN, ZICH BERADEN.
lets tot het voorwerp van ernstige overdenking maken. Reeds het enkelvoudige
we en, hetwelk sin de uitdrukking wikken en
we en voorkomt, beteekent de redenen voor
of teen eene zaak naar derzelver gewigt
beoordeelen. Het zamengestelde OVERWEGEN, IN OVERWEGING NEMEN, iS dus, zoo al Diet
ten tweedenmale, afthans met ernst beoordeelen. ZICH BERADEN is raad nemen bij
zich ielven, met zich zelven te rade gaan.
Saloon nu, tot het afwegen van voor- en I
nadeelen, tijd vereischt wordt, zoo onderstelt zulks Biel,
gelijk bij het innemen van
raad,
flat er eene tusschenpoos behoeft te
verloopen tusschen het ontwerp, of voorstel,
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en het daarop volgende besluit. Men kan
eenen voorslag overwegen, op het oogenblik,
dat hi' ons gedaan wordt; om zich te beraden
vordert men tijd. BERAADSLAGEN en RAABPLEGEN onderstellen, dat men te radegaat
met anderen. In het eerste, dat met beraad
zamengesteld is,g
lit meer de beteekenis van
overleg • het heet, met elkander overleggen.
Raadplegen ziet meer op het innemen van
raad. Van daar,
dat men even zeer, schoon
eenigzins in verschillenden zin , zegt met
iemand en iemand raadplegen. Het eerste is,
van wederzijde raad geven en hooren over een
in gezamenlijk overleg genomen onderwerp •
het andere, over eene zaak elders raad hales.
BERADEN, zie Bedachtzaam.
BERAMEN, BEPALEN,VASTSTELLEN.
Het onderscheid tusschen BEPALEN en VASTSTELLEN is hierboven (bl. 83) behandeld.
BERAMEN zegt eigentijk jets bij raming vaststellen, dat is, door gissen of afmeten der
rigting. Het is dus, iets be ales na voorafgegane overweging.
BERAMING,.
zie Beramen
BEREID, GEREED, VAARDIG, KLAAR.
Waarin niets den onverwijIden voortgang
belet. KLAAR duidt op het niet daarzijn van
eenigen hinderpaal, want reeds in de oorspronkelijke beteekenis des woords, die van
helder, is klaar datgene, waarin niets den
voortgang der lichtstralen hindert. VAARDIG
is degene. die vaart heeft, of nemen kan.

Van hier, dat men het minder op zaken, dan
op personen toepast. BEREID en GEREED stammen uit denzelfden wortel • loch reeds de
voorzetsels, waarmede zij zamengesteld zijn,
en nog meer het gebruik, maken tusschen
de twee woorden eenig verschil. Gereed is,
striktgenomen, hetgeen volkomen ree gemaakt, waaraan niets meer te doen is • bereid,
waarop men het noodige gedaan heeft, om
het ree te maken. Overdragtelijk is gBreed
zijn volkomen in den toestand wezen, om
iets te beginnen. Bereid zijn, is den wil
hebben , om het te doen. Een soortgelijk
onderscheid heeftplaats tusschen bereid en
vaardig, wanneer dit laatsteaan zelfstandige
naamwoordengehecht wordt. Reisvaardig,
b. v., is in staat,om, zonder uitstel te
reizen • bereid, om op reis te aan zegt
slechts, dat menden wil heeft, om het onverwijld te doen. Met betrekking tot eene
zedelijke vaardigheid, laat zich somwijlen
het onderscheid minder oogenblikkelijk inzien, loch is daarom even zeer aanwezig.
Dienstvaardig is hij, die door geene zelfzucht, traagheid, enz. terug gehouden wordt,
on) met voortvarendheid diensten te bewij-
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zen. Beieid ont dienst te doen is, als boven,
hij, die daartoe den wit heeft. Hierom kan
men zeggen, dat de dienstvaardige niet
altos en in elk geval tot dienst bereid is ;
hetvoorwerp kan zulks onwaardig zijn, of
hoogere pligten kunnen het hem verbieden.
In bereidwillig is het aanduiden van den wil,
ter versterking,
verdubbeld.
BEREIDWILLIG, zie Bereid.
BERENNEN,

OMGEVEIN, OMRINGEN, OMSINGELEN,

INSLUITEN.

Zich rondom iets bevinden. Men is OMGEook dan, wanneer de kring niet volkomengesloten is. Bij openbare plegtigheden
is de koning door zijne hovelingen om even
niet omitinD, en nog minder OMSINGELD. Omringen ziet op het vormen van den ring,
dat is, van de volledige insluiting.Omsinge/en
is, vooreerst, in eenen naauweren ring besluiten, want sin el heet eigenlijk gordel •;
vervolgens, omringen met een vijandig oogmerle . Men zegt, door zijne vijanden, niet
door zijne vrienden omsingeld. INSLUITEN
duidt het oogmerk aan, waarom, in zekere
gevallen, de omsingeling geschiedt, te weten,
niet zoo zeer, ow den ingeslotenen dadelijk
aan te vallen, als wel, om hem of de vlugt,
of den toevoer af te snijden. Naar dadeliike
aanval mogelijk is, in het vlakke veld, of ten
aanzien van een' enkelenpersoon, is dus
k dart wel ten
insluiten mindergebruikelij,
opzigte van vaste plaatsen. Van den anderen
leant onderstelt het niet de vorming van den
ring, of sin el. Eene plaats, tot welke, b. v.,
slechts twee toegangen zijn, is reeds ingesloten, wanneer de viand deze beide toe angen bezet heeft •, zij is echter op verre na
niet omring,
d of omsingeld. BERENNEN (als
zinverwant met om even enz.) is een zuiver
krijgswoord. Het wordt van die snelle insluiting gebruikt , welke gewoonlijk door de
ruiterij (van daar de uitdrukking) verrigt
worth, ten einde aan eene plaats, welke men
voornemens is te belegeren, de gemeenschap
af te snijden, alvorens de tegenpartij kennis
erlangt van dit oogmerk, hetwelk door de
langzamer bewegingen van voetvolk en geschut ligtelijk verraden kan worden.

VEN,

BERG,

BERGKETEN ,

DUIN, GEBERGTE, HEUVEL,

H00GTE.

Verhevenheid van dengrond. Reeds het
dagelijksche taalgebruik maakt het onderscheid dezer woorden voor ieder duidelijk.
H00GTE zoo hetgeslachtwoord zijn, zoo men
het tegenwoordig niet eenigermate tot heuveltoppen van middelbare verhevenheid beperkte •; men noemt de Al en eene hoogten.
Ondertusschen leest men, b. v. , in den
Bijbel, van het offeren op de ho ten waar-
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onder ook vrij aanzienlijke bergen begrepen
worden. HEUVEL zegt bepaaldelijk eene verhevenheid van matige hoogte. Alvorens men
het eigenlijke gebergte bereikt,begint de grond
g
ewoonlijk heuvelig te worden. DUIN is een
zandheuvel aan het strand. Heuvels binned
's lands, schoon uit zand bestaande, de zoogenaamde Amersfoortsche bergen, bij voorbeeld, zijn geene DUINEN. BERGEN noemt men
de hoogste verhevenheden op onzen aardbol.
Zij worden verdeeld in bergen van de eerste,
tweede en derde vorming, of rang, welke
Iaatste dikwerf, wat derzelver hoogte betreft,
onder de hovels behooren. Het meervoud
bergen verschilt daarin van GEBERGTE, dat
onder dit Iaatste eene vereeniging van bergen verstaan wordt, die bijeen geplaatst zijn
en klaarblijkelijk tot elkander behooren.
Strekt zich het gebergte in de lento uit, Elan
beet het BERGKETEN, of bergschakel. De Harts,
de Cevennes zijn gebergten, de Pyreneen, de
Andes bergketens.
BERGEN, BEWAREN, WEGLEGGEN.
Teen verlies of beschadiging beschermen.
BERGEN is voor oogenblikkelijk dreigend
gevaar behoeden. Het schip verging, maar
yolk en lading worden geborgen. BEWAREN
is op den duur aan beschadiging onttrekken.
Achter slot engrendel bewaard. WEGLEGGEN
duidt aan,
dat de zaak , om haar te beter te
bewaren, op eene meer verzekerde, buiten
bereik van vreemdengelegene plaats, worth
overgebragt. Kleederen, welke men slechts
opfeestdagen draagt, worden in den tusschentUd weggelegd.
BERIGT, GEWAG, MELDING, NIEUWS, TUBING.
Mededeeling eerier gebeurde zaak. BERIGT
is minder algemeen, dan TIJDING. Het eerste
kan een voorval betreffen, dat slechts voor
eenen enkelenpersoon, en voor dezen zelfs
ingeringe mate, belangrijk is. Men gal mij
berigt, dat mi:jn koffer aangekomen was.
Tijding, daarentegen, is de vermelding eerier
gebeurtenis, die zeer velen aangaat, of ook
voor een' eenigen van root gewigt is. De
tUding van eene staatsomwenteling, --van
den flood eens bloedverwants, enz. Behelst
een berigt, of eene tijding, iets, waarvan de
ontvanger nog onbewust was, alsdan is het
een NIEUWS. Eindelijk is MELDING, gelijk ook
het minder volledige GEWAG, het re env
van
eerie zaak, zonder bepaald oogmerk, om
dezelve, als iets nieuws, tot iemands kennis
te brengen. Dit is de reden, waarom men
zegt melding of gewag makers en, daarentegen, berigt even. Betreft de tijding een'
bijzonder' persoon, alsdan zegt men insgelijks geven, antlers mededeelen, hetwelk ook
het werkwoord is, dat gewoonlijk bij nieuivs
g
ebezigd wordt.
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BERIGTEN, MELDEN, TE KENNEN GEVEN, VERH ALEN, VERWITTIGEN.

Wetenschap mededeelen. Hoe BERIGTEN en
is reeds uit het hierboven
g
ezegde of te nemen. Men meldt alles, wat
den inhoud onzer mededeeling uitmaakt ;
men berigt slechts het een den persoon, aan
Wien men zich wendt, bijzonder aatigaat, of
dat men hem opzettelijk wil TE KENNEN GEVEN.
Deze Iaatste uitdrukking duidt insgelijks eerie
opzettelijke mededeelio g aan, doch eerie minder omstandige en duidelijke, dan berigten.
VERHALEN bevat de uitvoerige mededeeling
eeriergebeurtenis. Eerie enkele daadzaak, de
uitkomst eerier verhandeling, kan men melden, berigten, of te kennen even ; den loop
derzelve verhaalt men. VERWITTIGEN ziet meer,
dan eenig der andere woorden, op den persoon, aan wien de mededeeling gerigt is.
Men verwittigt iemand van hetgeen hem volstrekt noodig is te weten. Daarorn heeft ook
alleen dit werkwoord denpersoon, als onmiddellijk voorwerp der handeling, in den
vierden naamval, terwijI de overigen de zaak
in lien naarnval hebben. Men berigt, meld!,
geeft te kennen, verhaalt iets •; men verwittit iemand •; ook van jets.

MELDEN verschillen,
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vijand, zeer heilzaam worden voor den
Stoat. Even zoo kan oploop eerie toevallige,
met de gezindheid jegens het bestuur in
geen verband staande, oorzaak hebben.
Beide zijn, wet is waar, gevaarlijk, doch op
zich zelve niet st rafbaar, voor zoo verre de
menigte tot eerie verbodene gedragingen
overslaat, of ook geene bijzondere wetten,
uit hoofde van ditgevaar, volks-beweging en
oploop verboden hebben. Gaan doze gedragingen met openbare gewelddadigheid
verzeld, alsdan is er °PROM Dadelijke wee'rstand tegen het wettige gezag is MUITERIJ ;
lijdelijke is WaRSPANNIGHEID. VerZet zich het
geheele y olk, of eenig ander gezamenlijk
ligchaam,
dan zegt men, dat het in OPSTAND
is. ONLUST en BEROERTE, eindelijk, zion
op den toestand, waarin zich de Staat,
ten gevolge dozer bewegingen, bevindt. Het
naangename derzelve wordt door onlust
o
(dat bijna niet anders, dan in het meervoud,
onlusten, gebruikelijk is) te ketinen gegeven.
De verwarring, welke de bewegingen verzelt, is hetgeen meer bijzonder door beroerte
wordt uitgedrukt.
BEROKKENEN,

BROUWEN, TE WEEG BRENGEN,

VEROORZAKEN.

BERISPEN, zie Bedillen.

Maker), dat iets wezen of working hebbe.
geeft het eerste te kennen ; TE
WEEG BRENGEN het andere. Hij, die bestaan
geeft, veroorzaakt •; die in gang of working
zet, brengt te weeg. Eerie oorzaak heeft floodwends g een oogenblikkelijk gevolg; om aan
lets, dat bestaat, working to even, wordt
zamenloop van omstandigheden
me
enn ti vereischt. Hierom wordt van jets. dat
snel gebeurt, veroorzaken en niet te weeg
brengen gebezigd. Het broeijen van hooi
kan brand te weeg brengen •; men zegt niet
dat een bliksemstraal dien te wee brengt.
BEROKKENEN is het te wee brengen van lets
kwaads; en dit is ook de beteekenis van
BBOUWEN, hetwelk daarenboven nog aanduidt,
dat het kwaad to wee g gehragt wordt door
heimelijke treken, en kuiperij. Oudtijds
heette brouwen vermengen, beroeren •; en
even zoo is nog tegenwoordig brasser in het
fransch ook, onder anderen, het water troebet makes om to visschen.
VLROORZAKEN

BEROEMD, zie Befaamd.
BEROEP, zie Ambacht.
BEROEPEN ,

BESCHEIDEN OPROEPEN 5 ZAMEN-

ROEPEN.

Uitnoodigen, om te verschijnen. Men zegt
beide eerie vergadering BEROEPEN en ZAMENROEPEN (loch in het eerste geval schijiit zij
nog geen aanwezen, als vereenigd ligchaam,
te hebben, en zulks eerst door de beroeping
bekomen •; zamenroepen, daarentegen, is
deleden van een reeds aanwezig ligchaam
tot eerie bijeenkomst uitnoodigen. OPROEPEN
betreft enkele personen. BESCHEIDEN, dat oudtijds het doen der regterlijke uitspraak, door
Welke twistende aril en gescheiden werden,
beteekende ,
heeft thans slechts de kracht van
vaststellcn behouden. Men bescheidt tijd en
plaats, of ook wet personen, om op den
bepaalden tijd en plaats te verschijnen.

BEROOVEN, zie Benemen.
BE

,

BEWEGING , MUITERIJ ONLUST

OPLOOP, OPROER, OPSTAND, WEERSPANNIGHEID.

Onordelijk, meestal tegen de overheid, of
de wetten gerigt, gedrag eerier menigte.
BEWEGING en OPLOOP sluiten deze vijandigheid
to en het gezag niet noodwendi g in. Het
eerste zegt slechts, dat de menigte zich niet
in den gewonen toestand van rust bevindt •;
ja zelfs kan eene volksbeweging , b. v.,
tijdens den inval van een' buitenlandschen

BEROUW, BOETVAARDIGHEID, LEEDWEZEN, WROEGING.

Besef, dat men verkeerd gehandeld heeft,
verzeld van split daarover, en zucht om zijto hersteller). Dit alles zegt LEEDnen miss
WEZEN niet, dan alleen voor zoo verre zin,
waarin het voorkomt, het tot cone eigene
daad betrekt. Waar dit het geval niet is, kan
ons leedwezen door de daad van een' ander,
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of ook door een toeval, hetwelk wij aan niemand in het bijzonder wijten kunnen, veroorzaakt worden •; en alsdan is het met de
overige woorden niet synoniem. Als smert
over eene eigene daad, verschilt leedwezen
weinig van BEROUW. Alleenlijk duidt dit laatste op een duurzamer gevoel ; rouw is eene
Ian ere smert. Ook schijnt in berouw, nog
meer dan iii leedwezen, de wensch door te
stralen, dat de daad nietgeschiedt ware, en
de zucht om dezelve te herstellen, of de
herhaling daarvan te vermijden. Deze zucht,
benevens de erkenlenis van ons vergrijp, en
de bereidwilligheid, om de straf te ondergaan, die, ter voldoening onzer regters, of
ter onzer eigene verbetering, noodig is, kenmerkt het een men BOETVAARDIGHEID noemt ;
een woord, hetwelk echter bijna uitsluitend
ten aanzien van begane zonde, dat is, van
kwaad, voor zoo verre het den Schepper
t gebruikt wordt. WROEGING is de
beleedig,
hoogste trap van leedwezen w e ens gepleegd
kwaad. Het is de foltering, die het geweten
den booswicht doet onzer aan bij wien dit
zelfgevoel nog niet verdoofd, of weder ontwaakt is. Zij onderstelt niet, gelijk het berouw, eene zucht tot verbetering,
maar leidt
veeleer tot wanhoop. Het is de weldadige
invloed van degodsdienst, die, door ons
eenen altoos menschlievenden Re ter en
eenen trimmergeslotenen we ter verbetering aan te wijzen, de wroeging in boetvaardi held en berouw veranderen kan.
BERUCHT, zie Befaamd.
BESCHAAFD, zie Beleefd.
BESCHAAFDHEED, zie Beleerd.
BESCHEIDEN, INGETOGEN, ZEDIG.
Die in zijn gedrag eene zekere matiging
vertoont. INGETOGEN is hij,
die zich, als ware
het, intrekt en terug houdt, die zulk een
bedwang over zich zelven oefent, dat hi'
ziehgeene uitsporigheid veroorlooft. BESCHEIDEN is degene,
die zich niet te veel laat
voorstaan, die, uit eengematigd oordeel
we ens eigene waarde , het gebruik van
wezenlijke of vermeende re ten vrijwillig
beperkt. Een man, die zich niet Le veel aanmatigt, zou in spreken en handelen luidruch tiger kunnen zijn, dan de gewoonte medebrengt ; alsdan was hi' niet ingetogen •; en
omgekeerd zou een zeer stil en ingetogen
man, in zijne meening wegens zich zelven
en het een hi' , overeenkomstig met dit
zelfgevoel, van anderen vorderde, zeer onbescheiden kunnen wezen. ZEDIG is degene ,
die zijne daden naar de zeden, naar de regelen van het behoorlijke en welvoegelijke
inrig,
t et, in de eerste plaats naar die, welke
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een zeker zelfbedwang voorschrijven. Het
zegt dus , dat men die welvoegelijkheid
beseft en er zich naar gedraagt.
BESCIIEIDEN, zie Beroepen.
BESCHERMEN, zie Behoeden.
BESCHIKKEN, zie Schikken.
BESCHIMPEN, zie Beleedigen.
BESCHONKEN, DRONKEN.
Die zich , door gebruikten geestrijken
drank, of door eenige oorzaak, wier werking
met die vangeestrijk vocht gelijk staat, in
eenen toestand bevindt, waarin het denkvermogen verward, en de mat van den geest
over het ligchaam eenigermate belemmerd
is. BESCHONKEN duidt eenen minderen trap van
geestbedwelming aan, dan DRONKEN, althans
is het eene zachtere uitdrukking, misschien
wel, omdat zij den dronkenen lijdelijk voorstelt, en onbeslist laat, of hijzelf, dan wel een
ander, de schuld zijner dronkenschap draagt.
Ondertusschen is dit niet het eenigste onderscheid tusschen de beide woorden. Dronken
ziet op den toestand, beschonken op de oorzaak van denzelven. Het is daarom dat men,
overdragtelijk, dronken uitgebreid heeft tot
elken staat van bedwelming, welke met de
eigenlijke dronkenschap overeenkomt, onverschillig wat daarvan de oorzaak zij.
Alleenlijk meet deze oorzaak van zulk eenen
aard zijn, dat zij, even als geestrijke drank,
den mensch in eene aangename beneveling
stort. Schrik bedwelmt zoo wel als vreugde,
nogtans zegt men, dronken van vreugde,
niet dronken van schrik.
BESCHOUWEN, zie Aanblikken.
BESCHRIJVEN, zie
BESCHULDIGEN, zie Aanbrengen.
BESCHUTTEN, zie Behoeden.
BESEF, BESEFFEN, zie Begrijpen.
BESLAAN, BEWASEMEN.
Eindelijk zijn deze woorden voor een
vergelijking vatbaar, als zijnde, in den zin,
welke dezelveverwant zou maker), het eerste
onzijdig en het andere bedrijvend. Zij verschillen ondertusschen, alsgeslacht en soort.
BESLAAN is zijnen glans verliezen, door de
werking van eenen walrn, v.elke de oppervlakte aandoet. De stank der burgwallen
doet , te Amsterdam, bout en metaalbeslaan.
BEWASEMEN is doen beslaan, door middel van
wasem, dat is, door waterdamp. Wanneer
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men eenen spiegel bewasemt , verliest hi'
zijne helderheid.
BESLAG, DEEG.
Neel, door vocht tot den toestand gebragt,
dat hetgebakken kan worden. BESLAG is
dunner en vloeibaarder, DEEG dikker en stijver.
Om wafelen te bakken moet men beslag
maken • tot brood wordt deeg vereischt.
Voorts zegt men, overdragtelijk, ook van
andere fine poeders, die met vocht aangemend worden, tot de dikte van beslag, van
deeg brengen. Het laatste is gebruikelijker.
Naak er een deegje van.
BESLITIT, EINDE, SLOT.
Het laatstegedeelte eener zaak, of handeling. Dit is tevens de bepaling van EINDE •
want einde is hetgeslacht, waaronder SLOT,
al s soort , begrepen is. Slot is zoodanig
einde, hetwelk een voltooid geheel besluit.
Uit dezen . hoofde is het niet wel antlers te
gebruiken, dan van een geordend ontwerp.
Uitgestrektheid alleen, wanneer het denkbeeld van ontwerp daarmede niet gepaard
gaat , kan wel afgeperkt worden, en het
afgeperkte gedeelte , derhalve , een einde
hebben, maar heeft een slot. Men zegt : aan
het einde eener bladztjde, niet aan het slot
derzelve. Daarentegen zegt men : het slot
van eenen brief, om dat een brief een eonlend en voleindigd geheel bevat. Van een
boek hoort men de beide woordengebruiken,
doch , naauwkeurig oplettende , zal men
bemerken, dat einde gezegd wordt van het
stoffelijke des hocks, slot van het verstandelike : op de laatste bladzijde wordt het
einde van het boekgevonden, en de laatste
zinsnede is het slot van het werk. BESLUIT
is de handeling zelve, welke het slot daarstelt. Een voleindigd werk heeft een slot,
maargeen besluit •; want de handeling
heeft opgehouden, het gewrocht alleen is
nog aanwezig. Daarentegen zegt men , het
besluit, zoowel als het slot eener redevoering, omdat men alsdan den redenaar eenigerm ate voorstelt, als zelfs zijne rede eindiende, en opg eeft , hoe hi' zijne rede
g
besloten heeft. Vormt dit slot der rede op
zich zelf eengeheel, tot het vroeger gezegde
betrekkelijk, en hetzelve op eene voegzame
wijze ten einde voerende, dan noemt men
het eene slotrede, of peroratie • en deze is,
niet uitsluitend tot de eigenlij ke redevoemits
ring beperkt. Ook andere op stellen m
slechts de schrijver sprekende voohomt,
dulden dezelve. Het jamque opus exegi enz.,
waarmede OVIDIUS zijn gedicht de metamorp
hosis eindig,
t is eene soort van slotrede.
VOORNEMEN.
BESLUIT,
De wil, om lets tot werkelijkheid te bren-
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g
en. In het algemeen staat de wil in een
dubbel verband, zoo tot de drijfveer, die
denzelven heeft doen vormen, als tot het
bedoelde voorwerp. De wit, in verbaud met
zijne gronden, is het een men BESLUIT noemt;
in betrekking tot het een men wenscht te
bewerkstellig,
en is de wil VOORNEMEN.
BESLUITEN, zie Besluit.
BESMEREN, BESTRIMEN, BELEGGEN.
Zamengestelde werkwoorden, die alle het
overdekken eener oppervlakte beteekenen,
en uit het verschil dergrondwoorden gemakkelijk te onderscheiden zijn. Men BESMEERT
en BESTRIJICT met eene stof, die meer of min
week of smijdig zijn moet •, men BELEGT met
eene vaste zelfstandigheid. Eigenlijk, doch
alsdan zijn de twee woorden niet synoniem,
ziet bestrijken op de beweging, besmeren op
de overdekkende stof. Strijken is slepend
over lets heengaan, en . bevat op zich zelf
geenszins het denkbeeld, dat die beweging
lets brengt op de oppervlakte, tangs welke
zij geschiedt •, veeleer neemt zij somtijds lets
weg. Geld van de to el strtjken. Even min is
de beteekenis van opbrengen aan het zarnen.
gestelde bestrijken noodwendig verknocht.
De schans bestrijkt den weg, wit zeggen,
dat de kogels uit de schans langs den we
heen kunnen schuiven, en schuivende alles
daarvan wegnemen.
BESMETTEN, zie ilansteken.
BESNOEIJEN, zie Snoeijen.
BESNUFFELEN, zie Snuffelen.
BESPAREN, zie Sparen.
BESPEUREN, zie Bemerken.
BESPOEDIGEN
VERHAASTEN.
,
Sterker vaart en voortgang geven. De
vergelijking van spoedig, haastig (te vinden onder het woord aanstonds) heeft den
grond van het onderscheid dezen werkwoordengetoond. Daar spoed op den voortgang,
haast op de voortvarendheid ziet, vindt men
hierin de reden,
waarom het eerste altoos
in dengoeden, het andere dikwips in den
kwaden zingebruikt wordt, en waarom
men, bij wijze van het spreekwoord, zegt :
hoe meerder haast hoe minder spoed.
BESPOELEN, zie Spoelen.
BESPOTTELIJK, zie Belagchelijk.
BESPRENGEN, BESPRENKELEN, BESPROEIJEN.
Zachtkens bevochtigen. Sprengen heel
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eigenlijk doen springen en is, in die beteekenis, bij de Duitschers in gewoon gebruik.
BESPRENGEN is dus, voor eerst, eenig voorwerp
raker met eene stof, die men er op doet
springer). Is deze stof eene drooge of vaste
zelfstandigheid , dan moet zulks korrelsgewijze, is zij vloeibaar, dan moet het droppelsgewijze geschieden. Het vleesch met tout —
het linnen met water besprengen. Hiermede
komt de tweede beteekenis van sprengen
overeen, welke die is van verspreiden. BESPRENKELEN is van het zelfstandige naamwoord
sprenkel gevormd, en heel dus met sprenkels
bespatten. Dit doet de beteekenis verschillen
van het een zij wezen zou, bijaldien sprenkelen, zonder tusschenkomend naamwoord,
blootelijk het voortdurend werkwoord (frequentativum) van sprengen ware, als wandeer het een di e ter of menigvuldiger
sprengen zou aanduiden. Thans integendeel
brengt het mede, dat de spatten ijider zijn,
dan die door het besprengen veroorzaakt
worden, weak laatste woord meer nadert tot
de beteekenis van BESPROEIJEN hetwelk eene
zeer di to besprenging, en wel uitsluitend
met eene vloeistof, te kennengeeft. Eon
zachte re en besproeit het aardrijk.
BESPRINGEN,

AANRANDEN.

Dit laatste en verscheidene daarmede in
beteekenis verwante woorden zijn onder
aandoen behandeld. BESPRINGEN hetwelk
insgelijks met dezelve vergeleken kan worden, kenmerkt eenen aanval, die plotseling
geschiedt, even als die van een wild dier,
hetwelk zich, met eenen sprang, op zijne prooi,
of izijnen viand werpt. Men besprong ons uit
eene hinderlage.

BESTAAN, zie Aanwezen.
BESTAN D,
WAPENSCHORSING, WAPENSTILSTAND.
Afbreking der vijandelijkheden, gedurende eenen oorlog. BESTAND ziet op eenen
langeren tijd van rust, dan de beide andere
woorden. De twaaltjari ge afbreking van den
oorlog met Spanje, onder FILIPS DEN DERDEN,
was een bestand, geene bloote WAPENSCHORSING, Moeijelijker is dit laatste woord
van WAPENSTILSTAND te onderscheiden, dat
veelal gelijkbeteekenend met hetzelve geacht
wordt. Volgens de zamenstelling drukt echter wapenstilstand niet uit, dat de vijandelijkheden, hi' overeenkomst, gestaakt zijn
maar het zegt alleen, dat zij ophouden stilstaan is een onzijdig, schorsen een bedrijvend
werkwoord. Wapenschorsing is (Ins zulk
een wapenstilstand, die, krachtens voorafgegaan verdrag, plaats heeft. Wapenstilstand
zou ook zoodanig eene ophouding der vijandelijkheden kunnen wczen, die, zonder verdrag, b. v., door de afmatting der weder-
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zijdschepartijen, te wee gebragt werd. Het
gebruik, no tans eerbiedigt dit onderscheid
niet. Wapenstilstand en wapenschorsing

onderstellen,
volgens hetzelve, beide eerie
overeenkomst. Er blijft dus misschien geen
ander verschil, dan dat van korteren of Iangeren duur. Schorsen sluit noodwendig de
beteekenis eener hervatting in • stilstaan
niet alzoo. Men 'nag op dies grond misschieu
wapenschorsing oor eene kortere afbreking
der oorlogsverrigtingen houden, van wapenstilstand. Voor het overige worden, gedurende het bestand, gewoonlijk de wapenen
afgelegd , g
edurende de schorsing of den
stilstand, niet.
BESTEDEN, zie Aanwenden.
ONTWERP, SCHETS, TEEKENIPiG.
BESTEK,
In den zin, waarin deze woorden verwant

zijn, beteekenen zij de uitdrukking der denkbeelden, waarnaar een arbeid, inzonderheid
het maken van een g ebouw, moet uitgevoerd
worden. SCHETS en TEEKENING bedoelen alsdan
de uitdrukking dier denkbeelden, door eene
voorstelling, welke onder den zin des gezigts
valt. Schets is de min volledige, slechts door
eenige hoofdtrekken aangeduide beeldtenis •
teekening de meer uitgewerkte. ONTWERP kan
of afbeelding, of beschrijving heeten, maar
is altoos de vroegst gemaakte. BESTEK, daarentegen, is de laatste en volledigste voorstelling van het uit te voeren werk, en vereenigt
gewoonlijk teekening en beschrijving • het
is naar deze voorstelling, dat bouwmeester den overslag zijner kosten berekent. Van
hier zegt men, overdragtelijk dat gaat buiten mijn bestek, om uit to drukken, dat de
bedoelde zaak niet tot het ondernomen werk
behoort. Dc over an der beteekenis van
bestek, van die eener beschrijving tot die van
berekening en ook van ruimte, is uit het
bovengezegde gemakkelijk na te gaan. In
laatstgemelden zin zegt men: nujn huis is
to klein van bestek.
BESTELLEN, BEHANDIGEN, BEZORGEN, &VERGEVEY, OVERHANDIGEN.

Maken, dat jets zijne bestemming bereike.
van stel, plaats, is zorgen, dat
jets terplaatse kome, waar het behoort •
het wordt, ill den zin, waarin wij het bier
nemen, vooralgezegd van het aan huis bezorgen der, met den post, of op eene andere wij-

BESTELLEN,

ze aankomende, brieven pakjes.

OVERGEVEN

is uit zijr) bezit in dat eens anderen doen
over aan het wordt zoo we! van vaste als
van tilbare zakengebruikt. De stad aan den
viand over even. OVERHANDIGEN en BEHANDIGEN
,
(00k ter hand stellen) daarenteg en , ze s t
men alleen van roerendegoederen, en wel
van de zoodanige, die metderdaad van de
13
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hand tot de hand kunnen overgaan. Behandi en is lets minder sterk, dan overhandigen,
n uitdrukt. Van
welk laatste den over an
eenen brief, b. v., kan men zeggen : hi' is
mij heden morgen behandigd. is er twijfel
aan, of eene som gelds aan den eigenaar
gekomen zij, dan zal men zulks bevestigen
met de woorden : ik heb hem die zelf overhandigd. BEZORGEr drukt in het algemeen de
zorg nit, ors lets te doen komen, waar het
zijn moet. zonder te be ales welke de wijs
der overbrenging geweest zij, of zijn moet.
BESTENDIG, DIJURZAAM, ONVERANDERLIJK, ONVERZETTELIJK, ONWANKELBA AR, ONWRIKBAAR,
STANDVASTIG, VAST, VOLHARDEND.

Voor zoo verre deze woorden zinverwant
zijn, beteekenen zij, dat lets op eerie zekere
wijze blijft bestaan. BESTENDIG is het een uit
zijnen aard, niet verandert, DIFURZAAM, hetgee n, uit zijnen aard, niet ophoudt. Daarentegen is ONVERANDERLIJK het een ook door
van buiten, niet veranderd worden
oorzaken
kan. Wanneer het weder eenen tijd lang
onveranderd heeft voortgeduurd, en geene
kenmerken vertoont van in het kort te zullen
veranderen, zoo zegt men : het is bestendig ;
men weet echter maar al te wel, dat het niet
onverandertijk is •, eene donderbui , een
storm kan het snelgenoegomzetten. ONWRIKSAAR wordt meestal overdragtelijk gebruikt,
en drukt de eigenschap uit, waardoor, als
ware het, iets door kleine en herhaalde
bewegingen niet geschud, of aan het weifelen gebragt kan \Norden. VAST is in zich zelf,
of met andere din en sterk zamenhangend.
Nu is het een sterken zamenhang heeft, uit
zijnen aard, minder aan veranderen onderworpen, dan het een losser verbonden is.
Vast heeft dus, in beteekenis, iets gerneens
met bestendig •; doch dit laatste wijst op een
uitwerksel, het eerste op eerie oorzaak. Men
zou (het Bove n aangevoerde voorbeeld weder
opvattende) kunnen zeggen : het weder is
bestendig, omdat het vast is. STANDVASTIG is
het een vast is in zijnen stand, zich niet
ligtelijk uit zijnen stand laat brengen. Het
heeft dus eenen meer bedrthenden zin, dan
vast • en, wanneer men het van personen
gebruikt, geeft het eene deugd te kennen,
terwijI vast eene bloote hoedanigheid is.
Vastheid van ziel, of karakter, is niet het
eenige, hetwelk standvastig tnaakt; men heeft
de zwakste gemoederen, men heeft vroutven,
biz lien van de hoogste standvastigheid zien
geven, wanneer pligtgevoel, en meer nog
genegenheid, of' geestdrift, dezelve daartoe
aanspoorden . Duidt standvastig aan , dat
men niet ligtelijk uit zijnen stand gebragt
an worden , ZOO zegt ONVERZETTELIJK, dat
k
zulks in het geheel niet mogelijk is.
Onverzettelijk is derhalve sterker , dan
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standvastig ; maar juist wegens de onmogelijkheid van verplaatsing , welke het
insluit, drukt het op zich zelf geene deugd
uit, maar hangt of van het goede of booze
des besluits , of der beginselen , waarin
men zich onverzettelijk betoont •, no tans
wordt het meestal in eenengoeden zin
genomen. ONWANKELBAAR wordt zulks altoos,
omdat wankelen beteekent, dreigen te vallen,
of eigentlijk die schommelende beweging
maken, welke doet zien, dat een zwaarder
schok, dan de ontvangene, den val te wee
gebragt zou hebben. Vol ens de grondlieteekenis, zou het dus sterker, dan onverzettelijk moeten zijn, vermits het meer is, te
zeggen, dat men lets op zijnen grondslag
niet kan doen schommelen,
dan dat men het
van dies grondslag niet kan afbrengen.
Desniettemin heeft, in hetgebruik, onverzetteNk meer nadruk. De reden hiervan
schijnt daarin te liggen, dat dit laatste wederom meer op wederstand to en geweld, of
schokken, van buiten, wijst. Jets wankelt
ook door gebrek aan innerlijke vastheid, of
door onzekerheid van stand • verzet kan het
Het
slechts worden, door uiterlijk vermogen. H
gebruik, hetwelk men overdragtelijk van de
beide woorden maakt,
blijft aan dit verschil
der eigenIijke beteekenis getrouw. Men zegt:
een onverzettelijk, een onwankelbaar, en ook
een onwrikbaargeloof •;
o d ch door het eerste
verstaat men een geloof, hetwelk geene pogingen van bullet], door het andere zoodanig
een, hetwelk eer y twijfel van binnen kan
doen veranderen, en door het laatste zulk
een, dat in het minste geene beweging
ondergaan kan.
BESTENDIGHEID, zie Bestendig.
BESTOKEN, zie ilandoen.
BESTRAFFEN, zie Straffen.
BESTRALEN BESCHIJNEN.
Beide zegt men van een lichtend voorwerp,
dat door zijnen glans een donker voorwerp
verheldert • doch BESTRALEN wordt alleen van
eigen, BESCHIJNEN ook van ontleend licht gebezigd. De maan beschijnt den aardbol, omdat
de zon haar bestraalt. Dit is de reden, waarom, overdragtelijk, van roem, enz., het eerste,
maar niet het andere woordgebezigd wordt.
BESTRATEN, BEVLOEREN, PLA.VELIEN.
Eenen weg, of andere oppervlakte, door
op- of inlegging van eenige stof, harder en
effener maken, dan zij uit zich zelve zijn
kon. Schoon vloer in het algemeen de vlakemaakte grond van een huis,
beteekent
g
onverschillig, of zij met leem, steen, of hout
belegd zii, verstaat men in het gemeen door
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het beleggen met houl, met
vloerdeelen. PLAVEIJ EN daarentegen, dat
eigenlijk het platkloppen van het vloerleem
zou aanduiden, wordt voor het bete en met
steer)gebezigd . Ook BESTRATEN zegt, met steen
beleggen : dock met zoodanigen steen, en op
zulk eene wijze, als gemeenlijk bij het maken der straten of straatwegen geschiedt.
Gewoonlijk verstaat men dus door bestraten, het beleggen met op den kant geplaatste
straatsteenen, terwiji plaveijen, eenigzins
de beteekenis van het effen makes eons
leembodems behoudende , het denkbeeld
geeft van vlakgelegde steenen.

BEVLOEREN,

BESTRIJDEN, zie Strijd.
BESTRIJKEN, zie Besmeren.

13E111.
BEWIJZEN.
BETOOGEN,
Gronden van overtuiging geven. Hoezeer
BETOOGEN en BEWIJZEN gevormd zijn van woorden, vrij naauw in beteekenis verwant, namelijk van too en of toonen, en wijzen, en
ens de meer
dit laatste (zie ilanduiden) , wegens
bepaalde beteekenis van met den vin er aantoonen, voor sterker, dan het eerste gehouden zou mogen worden, heeft betoogen, in
hetgebruik ,
eene grootere kracht,
bekomen
dan bewijzen. Betoogen is klaar bewijzen,
volkomene en in het oog vallende overtuiging even van het onwOrlegbare der aangevoerde bewijsredenen.

BETOOMEN, zie Bedwingen.

BETOONEN, BETUIGEN, DOEN BLIMEN, BEWIJZEN.
Kennis van ietsgeven. Hij, die BETUIGT,
geeft kennis door verklaringen, door verzeBESTUUR, zie Beheer.
keringen, dus door woorden •, die BETOONT,
doet zulks door onder hetge4gt vallende
VOLDOEN,
BETALEN,
middelen, door teekenen. Het laatste is dus
Eenen schuldeischer doen geworden hetreeds sterker, dan het eerste. lemand vriend
geen men hem schuldig is. In de eerste plaats
schap betoonen is meer, dan ze hem slechts
zegt men VOLDOEN, gelijk het woord zelf te
te betuigen. Nog sterker is DOEN BLIJKEN,
kennen geeft , nimmer van een gedeelte ,
omdat het denkbeeld van zigtbaar te zijn
BETALEN somwijlen. Vervolgens geschiedt dit
daarin nog tneer uitkomt. BEWIJZEN, eindelaatste eigenlijk altoos in geld •; voldoen kan
lijk. is het nadrukkelijkste der vergelekene
men zijnen schuldeischer ook met andere
woorden, die zoo verre men daardoor verdingen • want het ziet niet, als betalen, op
staat, de overtuiging van iets geven. In den
het aantellen van het een gevorderd kan
getneenzamen omgang wordt het echter
worden , mar op het te vrede stellen van
menigmaal als bijna gelijkbeteekenend met
den even die het regt der vordering heeft.
betoonen gebruikt. Hi' bewUst mij veal
Eindelijk slaat hierom voldoen ook nooit
vriendschap zegt weinig meer, dan : hi'
onmiddelbaar op een verdrag van koop •, er
betoont mil veel vriendschap • ondertusschen
moet eerst een ander kontrakt tusschen beide
is ook in dezen zin het eerste voor sterker
gekomen zijn, al ware het slechts een stilte houden.
zwijgend kontrakt van uitstelverleening.
jets, hetwelk ik gekocht heb, op
Wanneer 'kits
staanden voet betaal,
kan het woord voldoen BETOOVEREN, zie Tooveren.
r)
as korne.
niet te P
BETRACHTEN, DOEIN, OEFENEN, WAARNEMEN,
IN ACHT NEMEN ZiCR KW JTEN.
BETALEN, BEKOOPEN, zie Bekoopen.
Men zegt zijnen lit DOEN, OEFENEN, BETRACHTEN, WAARNEMEN, IN ACM NEMEN, en ZICH
BETALING, zie Belooning.
van denzelven KWIJTEN. Het eerste beteekent
nietsverder, dan de daad verrigten, waarBETAMEN, zie Behooren.
door men zich van zijnen pligt kwt:it. Betrachten , overeenkomstig met de beteekenis ,
BETASTEN, zie .danraken.
Welke het woord oudtijds bij ons had, en nog
hedendaags in het hoogduitsch heeft , die
BETEEKENEN, zie Beduiden.
namelijk van beschouwen , overwegen
uidt aan, dat de daad met beraad, met
d
BETEREN, zie Bekomen.
besef van redenen engrowler), geschiedt.
Het is dus uitsluitend toepasselijk op een
BETEUGELEN, zie Bedwingen.
redelijk wezen. Een dier, hetwelk men iets
geleerd heeft, een jagthond, rijdpaard, enz. ,
BETEUTERD, zie Belemmerd.
doet zijnen pligt, wanneer het gewillig en
op de dienst , waartoe men het
BETIGTEN, zie flanbrengen.
afgerigt heeft, volbrengt, loch men kan niet
ze en dat het zijnen pligt betracht, omdat
BETIMMEREN, zie Timmeren.
hetgeen denkbeeld heeft van de gronden
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dier verpligting. Daarentegen betrachten het
vIljtige kind, de zorgende vader, de getrouwe
t omdat zijeffen
bes
ambtenaar hunnen plig,
kunnen, waarom dezelve op hen rust. Het
oefenen van zijnen pligt ziet op het uiterlijk
volbrengen eener verrigting, waartoe wij
en wel meestal van ambtswege, gehouden
zijn. De soldaat, die den viand bevecht , de
re ter die een vonnis strijkt, en de gelastigden, die het uitvoeren, oefenen hunnen
lit. De reden, waarom men bier oefenen
p
gebruikt, schijnt te liggen in de oorspronkelijke beteekenis van het woord, volgens
Welke het beet does bij herhaling ; omdat
ambtsdaden bij herhaling verrigt worden.
Waarnemen komt ons voor, de beteekenis te
hebben van alles met naauwkeurigheird ,
met inachtneming van alle bijzonderheden
te verrigten. In acht nemen echter schijnt
meer te beduiden : nietsvergeten van hetgeen
onzepligt vordert. Zich ran zijnen pligt
kwtjten zegt ook denzelven waarnemen
omdat mendaarvoor belooning enz. ontvangt.
BETRAPPEN, VANGEN, VATTEN, VERRASSEN.
Met VATTEN en VANGEN heat BETRAPPEN
de beteekenis van bemagtigen gemeen, met
VERRASSEN die van verkloeken. De verraste
vijand, dat is die, welken men te ras geweest is, is nog in geenen deele door den
verrasser overweldigd. De geschiedenis
levert menigvuldige voorbeelden waarbij, desniettemin, de zee aan de overvallene
partij verbleef. Evenmin duiden , van den
anderen karat , de woorden ran en en Patten
aan, dat er, ter bemagtiging van den gevangenen, loosheid is aangewend. Patten geeft
de bloote daad van hetgrijpen, van het bemagtigen te kennen. Pan en voegt daarbij
het denkbeeld, dat ditgrijpen door eenige
tegenstreving van den gegrepenen, hetzij
vlugt , hetzij weerstand, of jets anders, bezwaarlijk gemaakt is. Betrappen zegt, dat
list hetrniddel geweest is, hetwelk den betrapten in de mat zijns belagers geleverd heeft.
Met deze beteekenis kornt het he grip overeen,
dat de Engelschen aan het woord trap, de
Franschen aan trappe hechten ; en de oorspronkelijke beteekenis van het werkwoord
betrappen zelve , die namelijk van den voet
op jets te zetten, is daarvan niet verwijderd.
BETREDEN, zie Treden.
BETREFFEN, zie Aanbelangen.
BETREKKEN, tEWOLKEN, VERDUISTEREN.
VERDUISTEREN is de algemeene beteekenis,
waaronder de heide andere woorden be reen zijn. Het beteekent alle verlies van Licht.
A
BETREKKEN en BEWOLKEN wordt van onzen
dam kris gezegd, wanneer hi' zich in die
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mate verdikt, dat hi' de regtstreeksche stralen der hemellichten onderschept. Geschiedt deze verdikking eenparig , zoodat de
geheele lucht, die ons omringt, minder doorschijnend dan te voren, of als met een fibers
overtogen wordt, dan zegt men de lucht is
betrokken. Is de onderschepping der lichtstralen niet eenparig, en later zich de grenzen der dampklompen onderscheiden, dan
noemt men de lucht bewolkt.
BETREKKEN, BEDRIEGEN.
De hatelijke beteekenis, die aan BEDRIEGEN
eigen is, is zulks niet altoos aan BETREKKEN.
Betrekken is eenen trek spelen bet komt dus
op het oogmerk aan, of die trek scherts, bedrog, of boosheid moet geheeten worden.
Voorts ziet bedriegen niet noodwendig op
eene enkele daad. Men kan zeggen : reeds
meer dan een jaar lang bedroog hi' mij. Om
de boven opgegevene reden kan men, in dit
geval, niet zeggen : hi' betrok mij reeds sneer
dan eenjaar lang. Zie vender bij Bedriegen.
BETREKKING, OVEREENKOMST, VERBAND, ZAKENHANG.

Wanneer men het woord VERBAND in zijne
ruimste beteekenis opvat , en in deze alleen
kan bet biergenomen worden, dan begrijpt
het al wat mengewoon is under de Brie overige woorden te verstaan. BETREKKING, OVER,
EENKONST, ZAMENHANG
zijn toch alle zoo
vele verschillende soorten van verband.
Het is dus de meer algemeene beteekenis van
dit Iaatste woord,welke het van de andere onderscheid t.Retrekking is een verband, hetwelk
uit het wezen, of de omstandigheden der
din en ontstaat. Tusschen ma en bestaat de
betrekking van bloedverwantschap, omdat
zij een, bloed, uit dezelfde ouders gesproten zijn. Men kan eene dingen in betrekking brengen, of er moet tusschen dezelve
reeds een, in het wezen dier din en gegrond,
verband aanwezig zijn , hetwelk dezelve
vatbaar maakt, om die betrekking te verkrijgen. De betrekking van zwagerschap kan
verkregen worden, loch alleen door hen,
tusschen welken reeds de algemeene band
van mensch bestaat. Overeenkomst °riderstelt een verband van gelijkheid. Dus, b. v.,
wit men, dat er eene overeenkomst besta
tusschen degelaatstrekken van ieder mensch
en die eener bijzondere soort van dier.
Zamenhang is een verband van aaneenhechtin s . Eerie rede, schoon over voorwerpen
loopende, die noch eigenlijke betrekking,
noch overeenkomst hebben, kan zamenhangend zijn.
BETREUREN, zie Treuren.
BETUIGEN, zie Betoonen.
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BETWISTEN, zie Strijd.
BEUGEL, RING.
BEUGEL, van buigen afkomstig, duidt op
kromming, loch niet, even als RING, op die
regelmatige kromming, welke eenen cirkel
vomit. Uit dezen hoofde worth beugel gebruikt van werktuigen , die onderling in
gedaante verschillen. De beugel van eenen
gesp, — stijgbeugel, beugeltas, enz.
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vrouwelijk wezen, hetwelk genoegen schept,
inwreedheden te plegen. HENK ER afkomstig
van het hood. henken, ophangen, aan de
galg doen sterven, schijnt ook de beteekenis
te hebben van iemand, die met de koord
strait. Ook beteekent het eenen derpersonen,
welke den stoet des beuls uitmaken, of die
depijnbank bedienen.
BEULIN, zie Beul.

BEUKEN, KLOPPEIV, SLAAN.
BEULING, SAUCIJS, WORST.
Darmen, gevuld met de eene of andere
Met eenige kracht en merkbaar geluid een
spijs. WORST en SAUCIJS verschillen bij ons
ligchaam aanraken. KLOPPEN en SI,AAN zijn op
tweederlei wijze van elkander onderscheiden.
voornamelijk hierin, dat men door de eerste
Vooreerst onderstelt kloppen altoos eene
degevulde wide Barmen verstaat, door de
herhaalde aanraking, vervolgens eerie minandere de kleinere. Eigenlijk is dit, volgens
der hefti ge, dan die door slaan te kennen
den oorsprong, het onderschcidend kenme.rk
gegeven wordt, en als een gevolg van dit
van het woord saucijs niet, hetwelk van sal
laatste verschil, kan, ten aanzien van eenen
en salsuni afkomstig is,
gelijk het woord dan
persoon, kloppen eene schertsende en vriendook nog in het italiaansch en spaansch salschappelijke aanroering beteekenen, terwijl
ciccia en salcicia beet. In het fransch, uit
slaan het denkbeeld van beleediging en
welke taal wij het woord saucds ontleend
vijandelijkheid met zich brengt. Men klopt
hebben, is, volgens de bekende verwisseling
eenen vriend op den schouder, om hem te doen
van l met u, de lettergreep sal in sau overomzien, een kind op den rug , wanneer het te
gegaan, op gelijke wijze, als in de woorden
zwaar hoest. Op rug of schouder slaan zou
saumil tre, saumure, enz. plaats heeft.Saucijs
noch vriend, noch voedster zich veroorloven.
ze s t dus, oorspronkelijk, niet eene dunne,
Aan de deur kloppen, kleederen uitkloppen,
maar eenegezouten, eerie gekruide worst.
en vele andere soortgelijke spreekwijzen
BEULING zou voor het algemeene, alle de soorduiden alle op eerie herhaling van den slag.
ten omvattende, woordgehouden kunnen
Dat men zegt : de klok slaat, en niet: de
worden, vermits het afkomstig schijnt van
klok klopt, is misschen toe te schrijven deels
het oude bowel
,
,
dat ingewand beteekende
aan hetgeweld ,
waarmede de hamer de
en, meervoudig, nog in het engelsche bowels
klok moet treffen, deels aan het bepaald
bewaardgebleven is.
getal der slagen •; en ook omdat, bij het
aankondigen van het eerste uur, het woord BEURT,
RANG.
kloppen in het geheel niet te pas zou
Vastgestelde volgorde. BEURT heeft betrekkomen.
king tot den tijd, RANG tot de waardigheid.
Er moet eene handeling plaats hebben,
BEUL, SCHERPREGTER, HENKER.
zal er eene beurt zijn •; de rang blijft ook
De beambte, die een lijfstraffelijk vonnis
bij rust.
ten uitvoer brengt. Het gemeene gevoelen,
dat op het ambt de minachting overbrengt, BEURT (TE) VALLEN, GEBEUREN, ONTMOETEN,
welke depersoon, die het vrijwillig kiest, in
OVERKOMEN.
zekere mate verdienen kan,
heeft aan het
Geschieden, met betrekking tot iemand.
woord BEUL eene onteerende beteekenisgeHet een tot den doorgaanden loop van
hecht, welke het woord SCHERPREGTER niet
iemands lotgevallen behoort, GEBEURT hem.
medebrengt. Dit laatste, dat de uitvoering
Van het een iemand onvoorziens, buiten
van hetvonnis, om zoo te zeggen, als eene
zijn onmiddellijk to en gebeurt, ze s t men,
der werkzaamheden van het regterambt voordat het hem ONTMOET. De beperktheid van
stelt, vertoont den persoon, die het bekleedt,
het mensehelijke vermogen in het voorzien, of
eigenlijk uit het oogpunt van een no dafwenden der lotsbepalingen vertoont zich
dig lid en beambte der maatschappij. Beul
in het woord OVERKOMEN ; en, eindelijk, ziet
ziet meer op het smertelijke, hetwelk de
TE BEURT VALLEN op het aandeel, hetwelk men
uitoefening der ambtspligten van den scherpbekornt in hetgoede of los ade, dat over het
re ter heelt voor hen, die daaraan on dermenschdom beschikt wordt. De man, die
Nor en worden. Van bier heeft men het
overtuigd is, dat al trat hem ontmoet, hem
uitgestrekt tot het aandoen van alle soorgebeurt naar den wil van een alwijs en
ten van foltering, en ook aan het woord
algoed Wezen, zal, wat hem ook overkomen
zelf eenen vrouwelijken uit an gegeven.
moge, grond hebben, om tevreden te zijn lnet
Beulin is niet eene beulsvrouw, maar een
het lot, dat hem to beurt valt.
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BEURTWISSELING, AmissELTING.
Het vervangen van het eene door het
andere. Geschiedt de vervanging geregeld,
en, als ware het, bij vast beurten, alsdan
komt BEURTWISSELING to
•; in het to enovergestelde
geval AFWISSELING. Van voor- en
g
tegenspoed zegt men, dat zij, in de menschelike lotgevallen , bij afwisseling , plaats
hebben • want hoezcer geluk en ongeluk
elkander daarin vervangen, zoo is de ordefling en verdeeling dikwijls, althans schijnbaar, zeer ongelijk. Tan de saizoenen des
jaars moet men zeggen, dat zij bij beurtwisseling verschijnen •; want de vervanging
geschiedt geregeld. Het wed isgoed en
kwaad, bij afivisseling • dag en nacht korner),
bij beurtwisseling.
BEUZELAAR, zie Beuzelen.
BEUZELARIJ,
zie Beuzelen.
BEUZELEN, FUTSELEN, TALMEN,TREUZELEN.
Metgeenen ernst, of ijver, werkzaam zijn.
BEUZELEN en FUTSELEN hebben meer betrekking tot hetgeen men doet , TALMEN en
TREUZELEN tot het tijdverloop, waarin men
het doet. Beuzelen, dat met peuzelen verwant is, beteekent, zich bezig bouden met
kleinigheden, de aandacht van eenen werkzamen man onwaardig. Van bier beuzelaar,
iemand, die zijnen tijd met kleinigheden
doorbrengt , beuzelarzj , de nietige zaak ,
waarmede hi' zich bezig houdt. Futselen
ziet op het geringe der beweging ; en van
daar op het riiet doortasten bij den arbeid.
Hiermede overeenkomstig , is ontfutselen,
met geringe beweging, dus onmerkbaar en
heimelijk, ontnemen. III die
die talmt, stelt
uit te handelen, die treuzelt, handelt larigzaam • want treuzelen stamt van tri,jzel, eene
zeef • het beet dus eigenlijk ziften, zijnde
eene verrigting, die niet snellijk voortgaat.
Talmen komt dienvolgens te pas ten aanzien
van eene enkele daad, treuzelen ten aanzien
eener reeks van daden. 117:j talmde lavag,
eer hi' be on en treuzelde vervolgens zoodanig, dat mij het geduld verging. Van

menigen beuzelaar kan men niet zeggen, dat
hi' talmt, of treuzelt •; want hi' heeft het met
zijne nietigheden zeer druk.
BEVALLIG, zie Aangenaam.
BEVANGEN, VERMEESTEREN.
Men ze s t beide : de slaap, de vrees, enz.
BEVING, Of VERMEESTERDE Mij. Wanneer men
juist wil spreken , onderstelt echter het
Iaatste eenen strijd, waarin vrees of slaap
meester
Bevangen daarentegen ziet
in dit geval, op het volkomen geweld, hetwelk slaap en vrees over dengenen verkrijgen,
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lien zij aantasten, en, om zoo te spreken ,
tot hunnen gevangenen maken.
BEVATTEN, zie Begrijpen.
BEVATTING, zie Begrijpen.
BEVEL, GEBOD, LAST, ORDER.
Wilsverklaringaan eenen ondergeschikten,
ten einde deze zich daarnaargedrage. Het
GEBOD is uitsluitend van den oppersten magthebber, God ; of den Souverein, afkomstig.
De tiengeboden. Er ging een gebod uit van
Keizer Augustus. Het BEVEL wordt ook door

den ondergeschikten bestuurder gegeven.
Op bevel van den hopman, daartoe door den
veldheer afgezonden, maakte het krUgsvolk
zich van hem meester. De LAST onderstelt

dat iets ter uitvoering opgedragen is •; het
brengt dus noodwendig werkzaamheid mede.
Er kan een gebod, een bevel ontvangen worden, om zich stil te houden, mar nimmer
kan zulks het voorwerp van eerie!! last zijn.
ORDER geeft het denkbeeld van schikking ,
g
van reeling.
Een gebod en bevel moet men
gehoorzamen, eenen last vervulien, uitvoeren, of aan denzelvenvoldoen,
en zich naar
eene order gedragen.
BEVELEN, zie Bevel.
BEVEN, RILLEN, SIDDEREN, TRILLEri.
In eene snel schommelende, of slingerende
beweging zijn. TRILLED is de geringste trap
dier beweging. Men zegt reeds van eene
snaar , diegetokkeld , of gestreken wordt,
dat zij trilt. BEVEN is sterker. De trilling,
welke een zwaargeluid, een kanonschot ,
of donderslag , aan den grond en aan de
lucht mededeelt, doet menigmaal de glazen
rammelen • de beving van den grond beweegt de gebouwen zoo sterk, dat de schommeting voor het oog zigtbaar wordt , en
somwijlen de muren doet instorten. SIDDEREN wordt, in onze taal , voor sterker gehouden dan beven; misschien wel (want in
het hoogduitsch heeft het omgekeerde plaats),
omdat sidderen alleen door inwendige aandoening te wee gebragt wordt, en dus het
beven van een metgevoel begaard wezen
aanduidt. Hi' sidderde , op deze tijding.
RILLEN is een trillen , of ligtelijk beven ,
door vermindering der dierlijke warmte te
wee g gebragt • het wordt dus , even als
sidderen , uitsluitend van levende engevoeg
lie
wezens gebezigd. Van koude rillen.
BEVESTIGEN,

VASTMAKEN.

Wordt BEVESTIGEN in den zin van VASTNA.KEN gebruikt, hetwelk echter hedendaags
meer in het hoog- dan in het nederduitsch
laats heeft, alsdan ziet het eerste woord
P
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op het vastmaken van jets, dat reeds in den
standgebragt is, waarin de bevestiging het

houden moet.
BEVESTIGING, zie Bevestigen.
BEVING, zie Beven.
BEVLIJTIGEN (ZICH),

ZICH TOELEGGEN.

Beide beteekent ijver betoonen, bij eenige
verrigting ; doch men kan ZICH BEVLLITIGEN,
bij alle werkzaamheden, ook bij dezulke,
waarmede men zich reeds te voren heeft
bezig gehouden, en wier uitoefening ooze
kennis niet vermeerdert ;• men LEGT ZICR TOE
op het een men aanleert, of ten minste voor
bet eerst bij de hand neemt. Hi j legt zich toe
op zijne studien, op het beroep, dal hi gekozen heeft. Dit onderscheid is blijkbaar in

de wijze, waarop de beide werkwoorden ten
aanzien van dezelfde zaakgebruikt warden.
Men kan zeggen : hij let zich toe op de
welenschappen, om uit te drukken, dat hij
ijver besteedt in het aanleeren van dezelve ;
maar men zegt niet : hij bevlijtigt zich op,
met, of in de wetenschappen. Bezigt men
het woord bevlUtigen, dan moet het denkbeeld van het verkrijgen uitgedrukt, en gezed worden : hij bevlzjtigt zich in het aanleeren der wetenschappen.

BEVLIJTIGING, zie Zich bevlijtigen en Vlijt.
BEVOCHTIGEN, NAT MAKEN, zie Nat, Vochtig.

BEVOEGD, GENAGTIGD, GEREGTIGD.
Die om lets te doen, gronden heeft, waarg
teen
riiemand zich met reden verzetten
kan. Daartoe, wat men ons metgeen regt
beletten kan, zijn wij, in gevolge 's menschen algemeene vrijheid, beide GEREGTIGD
en BEVOEGD. De bepaling van het onderscheid
der beide woorden is aan eenige moeijelijkheld onderworpen •; en voorname taalkenners
hebben hetzelve verschillend opgegeven.
Vrij algemeen heeft men bevoegd als een
en er be grip van geregtigd beschouwd, ing
evol ge waarvan wel ieder, die tot eene
handeling bevoegd was, daartoe ook geregtigd moest geacht worden, maar niet omgekeerd ; zoodat elk, die tot jets geregtigd
was, daartoe juist niet bevoegd genoemd kon
worden. Men zocht deze be perking,
dan eens
in den verstandelijken, of zed liken grond
tot eene handeling, dan eens in de geschiktheld daartoe. Dus zeide men
•: elk burger
eener stad heeft, omdat hij burger is, regt
op ondersteuning uit de armenkas •; hij is
echter alleen dan bevoegd, om deze ondersteuning te vragen, wanneer hij in behoeftie omstandigheden geraakt •; want eerst dan
heeft hij daartoe eenen verstandelijken, of
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zedelijken grond. Op gelijke wijze, beweerde men, was een re ter krachtens
zi j n ambt
g ere gtig,
,
d om iemand te doen
in hechtenis nemen • doch hij was daartoe niet bevoegd, of de omstandigheden
moesten, overeenkomstig met de wetter ,
hemgrond daartoe geven. Ondertusschen
heeft men, bij deze onderscheiding, over het
hoofdgezien, dat, in beide gevallen, het regt
des burgers en des regters aan eerie voorwaarde verbonden is, zonder wier aanwezigheid, het eigenlijk niet bestaat. De burger
heeftgeen regt op ondersteuning uit de
armenkas, dan wanneer hij in behoeftige
omstandigheden geraakt ; er moeten twee
hoedanigheden bij hem zamenloopen , hij
moet en burger en arm zijn ; en is hij het
een en het ander, dan is hij beide geregtigd en
bevoegd. Op gelijke wijze is de regter, alleen
omdat hij re n ter is, even min geregtigd als
bevoegd, om iemand in hechtenis te doen
nemen ; het is eerst de vereeniging van het
ambstgezag bij den re ter en van de omstandigheden, die iemand aan gevangenneming
onderwerp,
en bijden in hechtenis te nemen
persoon, welke het regt en ook tevens de
bevoegdheid geven, om hem te vatten. Even
mingeeft bevoegdheid een regt te kennen,
dat uitgeschiktheid of bekwaamheid ontleend
wordt. Wel is waar, men zegt van iemand,
die de noodige kundigheden ontbeert, om
eene zaak te beoordeelen : hi:j is geen bevoegd
re ter in deze zaak •; wilde
loch
men deze
stelling vollediger uitdrukken, dan zou zij
ongeveer aldus moeten luiden : schoon wij
gcarne alle deskundigen in deze zaak tot
regters willen aannernen, is hij niet bevoegd,
oin daarin oordeel te spreken, dewij1 hij de
noodige kundigheden niet bezit. Nu ziet men

echter, dat, daar hetgeheele gezag tot regtspraak aan het bezit der noodle kundigheden
verbonden wordt, voor hem, die dezelve mist,
het re s t tevens met de bevoegdheid vervallen
zou. Wilde men zeggen : elk, kundig of niet,
heeft het regt, om zijn oordeel over eene
zaak te uiten ;• want wie kan hem zulks
beletten ? maar alleen hij, die der zaak kundig is, kan een oordeel vellen, dat verdient
geeerbiedigd te worden •; alsdan zou men
klaarblijkelijk eerie zoogenaamde sluitreden
van vier termer maker); want het oordeel,
dat eerbied verdient, en hetoordeel, datgeenen eerbied verdient, zijn twee verschillende
din en. Het schijnt ons toe, dat de volgende
onderscheiding !neer grond voor zich heeft.
Regt en bevoegdheid sluiten elkander in ; waar
regt bestaat, bestaat uit den aard der zaak,
tevens bevoegdheid •; het is dezelfde zaak, van
twee verschillende zijden beschouwd. Waartoe het regt in mij berust, daartoe heb ik de
bevoegdheid ten aanzien van anderen. Wanneer ik zeg : voor zoo verre ik niet teen de
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wetten, of teen de re ten van anderen,
t om over mijnen
handel, heb ik het reg,
eigendom te beschikken, dan wil dit zeggen,
dat zulk eene beschikking een deel miner
natuurlijke vrijheid is, hetwelk mij door bet
leven in den staat van maatschappij niet ontnomen is. Ik heb de bevoegdheid, om over
mijnen eigendom te beschikken, beteekent,
dat anderen zich deze beschikking moeten
la en weigevallett, dat zij een regt hebben,
zich daar teen
te verzetten. GEMAGTIGD is
g
diegene, op wien een ander zijne magt, dat
is, in dezen zin, de oefening van zijn re
en bevoegdheid, heeft overgedragen. Hi' vertegenwoordigt derhalve zijnen rnagtgever; en
voor zoo verre deze zich niet, uitdrukkelijk
of stilzwijgend, een deel zijns reis ter eigene
uitoefening heeft voorbehouden, kan hi' even
veel, doch natuurlijk nimmer rooter regt,
dan dezelve doer gelden.
BEVOEGDHEID, zie Bevoegd.
BEVOELEN, zie Aanraken.
BEVOORDEELEN, zie Baat.
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gaat, — men wordt

VERHOOGD,

ten opzigte

van hetpunt, waarop men staat. Voor zoo
verre men hetgekozen pad als een streven
naar een hooger doel beschouwt, kan alle
bevordering eene verhooging genoemd worden, schoon eene verhooging, die den te
voren betredenen we g deed verlaten, geene
bevordering zijn zou. Een kolonel, dien de
Souverein tot minister benoemt, wordt ongetwijfeld verhoog,
d want minister is meerdan
overste; maar hi' wordt niet bevorderd, want
staa tsdienaar en krijgsoverste zijn geene punten van dezelfde loopbaan.
BEVORDERING, VOORTZETTING, zie Bevorderen, Voortzetten .

BEVORDERING, VERHOOGING, zie Bevorderen, Verhoogen.

BEVRACHTEN, BELADEN.
BELADEN is van eene lading voorzien, en
wordt van iederen lastgezegd: eenen wagen
net hooi, met hoot beladen.

BEVRACIITEN

wordtgebezigd omtrent zulke zaken, die
voor een zeker bedongen loon van de eene
naar de andereplaats vervoerd moeten worden : het schip is nog niet bevracht, maar

BEVORDEREN, VOORTZETTEN.
slechts met ballast beladen.
Nader tot het einde of doel brengen. Dit
schijni de gemeene beteekenis der beide
woorden te zijn. Die eene reis een boekwerk BEVRACIITING, zie Lading.
VOORTZET, brengt dezelve nader tot het einde;
want eeuwige voortduur is het oogmerk niet BEVREDIGEN, VOLDOEN.
Wanneer men BEVREDIGEN van het VOLDOEN
waarmede zij ondernomen zijn. Desgelijks
zijner begeerten bezigt, dan worden deze
beteekent, den handel, de wetenschappen
begeerten voorgesteld in eenen staat van
BEVORDEREN, dezelve nader brengen tot dat
oproer en stria teen de rede, of althans
doel van volkomenheid, hetwelk zij,
onder
tegen de rust des gemoeds. Van eenen stiller)
degegevene omstandigheden, bereiken kunwensch, van eene zachte neiging,
zou men
nen. Men bevordert echter eene zaak, die de
dus zeer te onregt ze e en dat zij bevredigd
kracht van voort an in haar zelve heeft; men
worden.
zet voort het een zonder die voortzetting,
niet voort aan zou. Handel, wetenschappen
hebben eenen eigenen gang • van daar dat BEVREDIGEN. STILLEN, VERZOENEN.
Men STILT den schreeuwer , of ook het
men dien we/ bevorderen, maar niet voortgeschreeuw, — men BEVREDIGT den vijand,
zetten kan. Een boek, waaraan men schrijft,
— men VERZOE1NT dengewezen vriend. Het
een we met
metwiens aanlegging men bezig
is depligt van iedere regering een ontstaan
is, moeten voortgezet worden, anders blijven
oproer te stillen, de partijen te bevredigen
zij steken,
want zij aan niet van zelve. Ook
en het yolk, zoo het misnoegen opgevat most
zijn eene reis voortzetten en eene reis bevorhebben, met de overheid te verzoenen.
deren, gelijk ieder weet, twee zeer verschillende dingen. Het eerste, hetwelk zegt : bij
VERWONDEREN.
het afgelegde deel der reis nog een deel voe- BEVRE EMDEN,
Het een ons nieuw is en door ons niet
gen, hetwelk Naar tot hare voleindigingdoet
verwacht werd, VERWONDERT en BEVREEMDT
naderen, kan niemand dan de reiziger zelf.
ons • doch bevreemden is zulk eene verwonDe reis bevorderen kan elk, die het verder
dering , welke ontstaat, wanneer onze bevinreizen voor den reiziger gemakkelijk maakt.
ding strijdt met de denkbeelden, welke wij
ons omtrent degronden en regelen van
BEVORDEREN, VERHOOGEN.
eene zaakgemaakt hadden. Het kind zal zich
Heteerste ziet op de loopbaan, die men
over veel meer Bin gen verwonderen, dan de
ingeslagen heeft, het andere op den trap,
man van ervarenis, omdat aan het kind meer
welken men bereikt heeft. Men wordt BEVORdin en voorkomen, die voor hetzelve nog
HERD, met betrekking tot den weg, dien men
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nieuw waren ; doch, daarentegen, bevreemdt
het kind niets en den man veel, omdat deze
laatste nit zijne ervarenis reeds regelen heeft
afgeleid, met welke de verschijnselen, die
zich opdoen,
hem nu en dan voorkomen te
strijden. Dat de magneetnaald zich aanhoulend naar het noorden wendt, verwondert
het kind, want dit verschijnsel is voor heten voor wien
zelve nieuw; den natuurkundig,
het niet meer nieuw is, verwondert het niet
meer • doch den eersten natuurkundigen,
die het waarnam, moet het heide verwonderd en bevreemd hebben, het eerste, omdat
de zaak hem nieuw was, het andere , omdat
het met zijne begrippen moest strijden, een
levenloos ligchaarn te zien bewegen, zonder
dat het hem toescheen door eenig ander
ligchaarn aangeraakt te worden. Op gelijke
wijze bevreemdt het ons, door iemand, die
la p en tijd ons vertrouwen genoot, bedgen te worden, omdat wij uit den lap
tijd, gedurende welken hi' het niet misbruikte, den reel afleidden, dat hi' het niet
misbruiken zou. Omdat er nu meestal jets
onaangenaarns in gelegen is, te vinden, dat
men in het opmaken van een besluit heeft
misgetast, zoo bevat bevreemding de nevembeteekenis eener onaangenamevertvondering.
BEVREEMDING, zie Bevreemden.
BEVREESD, zie Beducht.
BEVRIJDEN, ONTSLAAN, REDDEN, VERLOSSEN.
Iets kwaads van eenenpersoon of eene
zaakwegnemen. Is het kwaad nog toekomstig, dan behoort REDDEN gebruikt te worden.
Men reds uit gevaren, uit het nakend verderf,
enz. Van een kwaad, dat reeds daar is, moet
men BEVRIJD, VERLOST, Of ONTSLAGEN worden.
De beide eerste woorden kunnen slechts van
levende wezensgezegd worden, het Iaatste,
even als redden, ook van levenlooze. Men
redt gestrande goederen, uit het gevaar, namelijk der gansche vernieling; men ontslaat
goederen, die aangehaaidzijn. Bevrijden heet
in het algemeen vrijmaken, verlossen, vrijmaken door lossen, dat is eigenlijk door betaling van losgeld. Vrij nu kunnen alle levende wezens zijn, losgeld betaalt men slechts
or menschen. Hierorn behoort verlossen
vo
ook eeniglijk van menschen gebruikt te worden . Voorts bevrijdt en verlost men ult. de magt
gene.
ei
van anderen, men ontslaat uit zijne
BEVRIJDING, zie Bevrilden.
BEWAREN, zie Behoeden.
BEWEEGREDEN, DRIJFVEER, GROND.
Het een eene handeling bepaalt. De zamenstelling der beide woorden toont, dat
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DRIJFVEER eene blinder werkende kracht meet
aanduiden, dan BEWEEGREDEN • en hetgebruik komt hiermede overeen. Beweegreden
onderstelt altoos eene medewerking des verstands ; aandoeningen, hartstogien, zijn maar
al te dikwerf de eenige drijfveren onzer handelis en, Van zoo vele onregtvaardigheden,
die in de zamenleving plaats hebben, is baatzucht de drijfveer ; eerie duidelijke voorstelling, dat men door dezelve zijnen toestand
verbeteren zal, is daarvan zelden de beweegreden. GROND is dat een waarop de beweegreden berust, waaruit zij afgeleid words.
Voor den dankbaren is degenotene weldaad
de grond, waarom hi' zijnen weldoener erkentenis wil doer blijken •; het besef, dat
zulks behoorlijk is, strekt hem lot beweegreden, ende dankbaarheid is zijne drijfveer.

BEWEENEN, zie Weenen.
BEWEGEN,NOPEN, OVERHALEN, GAANDE MAKEN.
Tot een besluit of eene handeling brengen.
Om een ligchaam uit den staat van rust in
dien van beweging te doen overgaan, moet
men de logheid overwinnen, met welke het
de beweegkracht weerstaat. Pezelfde beteeke p is blijit het woord BEWEGEN bij, wanneer
het figuurlijk gebruikt mordt. Men betveegt
iemand, wanneer men hem een besluit
doet nemen, tot hetwelk hi'j uit zich zelven
nietgekomen zou zijn. Dit nu gaat natuurlijk gepaard met eenige moeite, van
den leant des aandrijvers. OVERHALEN zegt
meer dan bewegen. Het onderstelt niet alleers, dat degent, dien men tot een besluit wil brengen, heizelve nog niet genomen heeft, maar zelfs, dat zijn wil strijdig
is met het een men van hem verlangt, en
dat men hem dien wil doet veranderen. Dengenen, dien men er toe brengt, om partij in
eenen strijd te kiezen, haalt men er toe over,
hetzij hi' te voren tegenovergestelde partij
aankleefde, hetzij hi' besloten had, onzijdig
te blijven ; had hi' noch het eene noch het
andere besluitgenomen, dan behoefde men
hem slechts te bewegen. NOPEN is in oorsprong
waarschijnlijk met nijpen verwant, en deszelfs eerste beteekenis is die van awns ores
aanprikkelen. Het komt in kracht dus nailer
bij bewegen, dan bij overhalen •; doch terwijl
betvegen het nemen van het besluit ten voorwerp heeft , zoo ziet no en op deszelfs
voering. Zijne vrienden poogden hem te
betvegen, om can de onderneming deel
nemen ; doch, daar hij die als to gewaagd
beschouwde, hadden zij veel moeite, ow hem
over te halen • nadat hi' er in getreden was,
noopte eergevoel hem, voort te gaan. GAANDE
MAKER is in zulk eene beweging brengen,
welke blijft voortduren, nadat de beweeg-

kracht ophoudt te werken. Men beweegt
14
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iemand to t eene enkele daad, b. v., tot het
geven of weigeren zijner toestemming, men
tnaakt er hem niet toe gaande. Het schijnt
dus, dat men behoort te zeggen : het verstand
overhalen, het gemoed bewegen, de ziel no en
en de hartstogten gaande makers.
BEWEREN,
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blijft voortduren. VOLBRENGEN, eindelijk, ziet
op de algeheele uitvoering, en zegt, dat dezelve ten eindegebragt is. Men voert een
oogrnerk uit, reeds dan , wanneer men het
begint te verwezenlijken •; men volbrengt het
eerst,
wanneer men de laatste hand aan de
uitvoering let.

STAANDE HOUDEN.

ziet op eene reeds in het
middengebragte stelling , BEWEREN ook op
eenepas geopperde. Er zijn lieden, die een
gevoelen staande houden, alleen, omdat zij
het eenmaal beweerd hebben.
STAANDE HOUDEN

BEWE RKEN ,

BEWERKSTELLIGEN, DAARSTELLEN ,

TE WEEG-, TEN UITVOER-, TOT STAND BREMEN,
UITVOEREN,
UITWERKEN, VOLBRENGEN.

Aan eenig denkbeeld of ontwerp werkelijkheid geven. BEWERKEN onderstelt, dat men
niet de naaste oorzaak is van het een in
wezenlijkheid gebragt wordt. Van den moordenaar, die iemand om het leven brengt,
zegt men niet, dat hi' de bewerker van desis •; deze naam zou gegeven kunzelfs dood
hen worden aan dengenen, die den moorder huurt. UITWERKEN ziet, even als UITVOEREN, krachtens het voorzetsel , waarmerle we rken en voeren zamengesteld lijn,
op het naar buiten brengen, het verwezenlijken van het denkbeeld. Dit verwezenlijken is de eigenlijke beteekenis van uitvoeren;
uitwerken heeft die vangevolg hebben •;
van bier oorzaak en uilwerksel. BEWERKSTELLIGEN onderscheidt zich daarin van uitvoeren, dat dit laatste, meer clan het andere,
een voornemen onderstelt. Men voert een oogmerk uit, men bewerkstelligt een denkbeeld,
en
bij welks vorming
mmisschien aan de
verwezenlijking nog niet gedacht heeft.
DAARSTELLEN is een woord, waarmede men,
nit eene verwante taal, de onze heeft willen
verrijken, en dat in dezelve nog naauwlijks
het burgerregt verkregen heeft. Oordeelt
men, dat het zulks verdient, zoo moet het
he : aan een denkbeeld , in deszelfs
geheele volheid, op eenmaal, wezenlijkheid
geven, het gedachte, verzinnelijkt, eensklaps
voor het oog plaatsen. TE WEEG BRENGEN iS
ven (bladz. 86), behandeld. TEN UITVOER
hierbo
nadert zeer tot de beteekenis van
BRENGEN
uitvoeren, doch schijnt voornamelijk gezegd
te worden van een voornemen, of besluit, dat
ds eene daad op zich zelve uitmaakt. Een
ree
dekreet des Souvereins, een regterlijk vonnis
wordt ten uitvoer gebragt, of gelegd. TOT
STAND BRENGEN wordt gezegd van het
een voortdurend bestaan erlangt.Men brengt,
niet de verovering van een land, maar wel,
b. v., deszelfs vereeniging met een ander tot
stand, omdat de verovering met de daad zelve
ophoudt, terwiji de vereeniging (in den
zin namelijk van te wee gcbragte eenheid)

BEWERKSTELLIGEN, zie Bewerken.
EWIJZEN, zie Betoonen.
B
BEWILLIGEN , INWILLIGEN , TOESTAAR , TozSTEMMEN.
Blijk geven, dat men zich teen eene zaak
niet verzet. BEWILLIGEN en INWILLIGEN zeggen
beide, dat wij niet alleen de zaak niet weren, maar dat onze win zich vereenigt met
den wensch van dengenen, die haar verlangt.
De ouders hebben in het huwelijk hunner
kinderen bewilligd ;of ook, hetzelve ingewilHet onderscheid tusschen deze woorden
lid.
g
is, dat bewilligen onderstelt, dat de toestemmin g stelliger, bij monde of schriftelijk, gegeven wordt. Btj het huweltjk vordert de
regering bltjk van de bewilliging (niet van de
inwilliging) der ouders. Daarentegen zegt
men, dat zwakke ouders de verkeerde neigingen hunner kinderen te veel inwilligen •;
dat is, zij dulden dezelve, maar even geen
openlijk blijk hunner goedkeuring. Gtj bewilligt hem te veel beteekent, wanneer hi'
eenig aanzoek bij u doet, ze s t gij te dikwerf
ja. Gij willigt hem te veel in geeft te kennen,
datgij niet dikwijls genoeg p een zegt, of hem
in zijne voornemens te keer gaat. TOESTE5Ischoon in hetzelve het denkbeeld eener
MEN
,
wilsvereeniging niet ligt, onderstelt, even als
bewilligen, eene uitdrukkelijke goedkeuring.
Daar echter bewilligen alleen op den wil ziet,
ookbewilligtevenzeer de gene, die de algeheele
mat in zich vereenigt, als hij, die daarvan
slechts een deel bezit. Hi' stemt toe, die zijne
stem voegt bij die van anderen , en bij wien
derhalve niet het voile regt van beslissing
berust. Om eenen buurman regt te geven,
over mijnen grond te gaan, moet ik hem dit
regt bewilligen of inwilligen (ook toestaan),
wijI de beslissing daarover aan mij, als eigenaar, uitsluitend toekomt. Tot het huwelijk
der kinderengeeft elk der ouders zijne
toestemming, omdat ieder hunner, alleen
genomen, niet de eenige is , die daarin
te zeggen heeft. TOESTAAN onderstelt, geene
verdeeling van gezag, maar is, daarentegen,
niet zooplegtig als toestemmen. Men zegt :
wiltgij toestaan, dat ik mij een oogenblik
verwijdere ? niet : wilt gij toestemmen?
BEWIMPELEN,

BEDEKKEN, VERBERGEN, VERBLOEMEN, VERMOMMEN.

Zorgen, dat lets niet, of niet volkomen,
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geweten worde. In VERBERGEN lag oudtijds,
krachtens deszelfs afkomst, de neveribeteekenis van beveiligen. Thans wordt het gebruikt in den algemeensten zin van, aan
bekendwording onttrekken.BEDEKKEN is bloo•
telijk ontirekken aan het gezig,t aan het
eerste oppervlakkige onderzoek. Eerie bedekte
handeling is eene handeling, welke men aan
de kennis van sommigen onttrekt ; eene
rerborgene handeling is de zoodanige, die
aan niemand, of aan weinigen, bekend is,
buiten hem, die dezelve bedrijft. Hoezeer
ondertusschen bedekken geene zoo volledige
onttrekking aan openbare wetenschap te
kennel'geeft, als verbergen duidt het, krachtens het voorzetsel be, op meerdere opzettelijkh
eid, en ontleent daaruit meestal eenen
kwaden zin. Men zegt de verborgene, niet de
bedekte we en der Voorzienigheid; en het
is Kier niet de bijzondere kunstbeteekenis,
die aan bedekten we als
a ls deel eerier vesting,
gehecht wordt, welke de uitdrukking ongeP maakt. BEWIMPELE1V is jets bedekken
orider eenen wimpel, of sluijer, ten elude
men de ware gedaante daarvan niet onderscheide. VERMOMMEN is daaraan eerie andere
gedaante geven, — veroorzaken, dat men de
zaak voor lets antlers houde, dan zij waarlijk
is. Wanneer aan de zaak een fraaijer, opgesierd voorkomengegeven wordt, zoo wordt
Zii VERBLOEMD. Eene bewimpelde uitdrukking
is eene zulke, die het denkbeeld niet naaktelijk voorstelt •; eene verbloeinde is die, welke
een aangenamer beeld geeft, dan de eigenlike voorstelling van het denkbeeld geven
Z011.

BEWIND, zie Beheer.
BEWOLKEN, zie Betrekken.
BEWONEN, zie Bewoner..
BEWONER, INWONER 9 INGEZETEN, INGELAND.
Men zegt de INWONERS eener stall de
BEWONERS van hetplatte land, de inwoners
van een land, de bewoners van een eiland.
De oorzaak van dit verschil ligt in het genoegzaam bekende onderscheid der voorzetsels. Dat men, ten aanzien van het land, dan
eens bewoners, dan eens inwoners zegt, komt
voort, of uit de verschillende beteekenis,
welke aan het woord landgehecht wordt,
of uit het verschil der woorden, waarmede
men het in tegenstelling brengt. Het opene,
metgebouwen niet , of schaars bezette
land heeft bewoners, dat is, menschen
die op hetzelve wonen, in tegenstelling van
de digt bebouwde en in wallen beslotene
en
m
steden, die inwoners bevatten. Schrijft
aan het land inwoners toe ,dan beschouwt
men het, niet als de opene vlakte , het

BEWO.

tegenovergestelde der steden, maar als (le
binned haregrerizen, even als de Mad binnen bare muren, omslotene uitgestrektheid,
welke dengeheelen staat uitmaakt, en de
steden zoowel als hetplatte land bevat.
Een eiland heeft bewoners, omdat het woord
eiland niet ligtelijk, zoo als land, in den
zin van eenen begrensden staat genomen
wordt, en omdat ten aanzien vaneen eiland,
meer dan van een deel des vasten lands, in
het oog valt, dat de aldaar aanwezige menschen eenen uit zee oprijzenden bergrug
bewonen. Heeft echter het eiland eene zeer
groote uit zoo
zoo kan men deszelfs
bewoners inwoners noemen. Groot-Brittanje,
Madagascar, Ceilon, hebben inwoners. Het
spreekt van zelf, dat, wanneer het .eiland in
onderscheidene staten verdeeld is, de burgers van elken derzelve, op gelijke wijze als
van die des vasten lands, den naam van
inwoners dragen mogen. INGEZETENEN zijn de
inwoners eerier stall, die binnen dezelve
gezeten zijn, en worden overgesteld to en
de daarin slechts voor eenen ti' verblijf
houdende vreemdelingen. INGELANDEN worden bij ons diegenen genoemd, die in eenen
bedijkten polder landerijen bezitten.
BEWOORDING, SPREEKWIJS 9

UITDRUKKING 9

WOORD.

Voorstelling van een denkbeeld, of van
eene aandoening, door uiterlijke teekenen.
Onder deze bepalin
is UITDRUKKING ook in
g
de ruimere beteekenisvan het woord begrepen. Deszelfs enger begrip, waarin het
bij de vergelijking met de andere, bier voorkomende woorden, moetgenomen worden ,
beperkt het tot eene voorstelling door taalteekenen. Uitdrukking is, in dezen zin, de
wijs, waarop het denkbeeld, of de aandoening, door woorden en andere taalteekenen,
te kennengegeven wordt •; WOORD het willekeurige teeken, hetwelk menschen, dezelfde
taal sprekende, overeengekomen zijn, °riderling als het beeld eener zaak te beschouwen.
Neen, in bet hollandsch, en non , in het
fransch, zijo niet dezelfde woorden, maar
wel dezelfde uitdrukking. Die het eene woord
verstaat, verstaat daarom het andere niet •
loch wanneer men zegt, dat eene zoo drooge
en door niets verzachte weigering , of afkeuring, niet beleefd genoemd kan worden ,
danpast deze aanmerking op de eene taal
zoowel, als op de andere, omdat in beide de
uitdrukking dezelfde is. Het aangevoerde
voorbeeld toont, dat sornwijlen een enkel
woordgerioeg is, om eerie titdrukking te
vormen • meestal echter bevat zij er meer.
BEWOORDING is de verzameling van woorden, waarin de uitdrukking gegoten is •; gewoonlijk wordt het ten aanzien eerier reeks
van aaneengeschakelde uitdrukkingen ge-
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bruikt. De bewoording van eenen brief. 're
onregt geeft het gebruik aan dit woord, zoo
als aan menig ander (manschap, enz.), een
meervoud, dat met de vorming van hetzelve
strijdt. SPREEKWLIS is eerie bijzondere wijs
van uitdrukking door woorden, bij eenen of
meerpersonen in gebruik. Zeelieden en
anderen ontleenen uit hun beroep bijzondere
spreekwijzen. OverWden, het afgelegd hebben, zijn spreekwijzen, welke Then aangenomen heeft, om het onaangename denkbeeld
van flood en sterven te beinantelen.
BEZADIGDHEID, zie Bedaardheid.
BEZADIGEN, zie Bedaardheid.
BEZEEREN, KNEUZEN, KWETSEN, WONDEN.
Het ligchaam van een levend wezen, door
verbreking van eenige deelen, besehadigen.
BEzEnENdrukt dengeringsten trap eerier zoodanige beschadiging uit, loch ook tevens uitsluitend de beschadiging van een met gevoel
begaard ligchaam ; want dit alleen kan men
zeer dOell. KNEUZEN en KWETSEN is door uiterlijke drukking beschadigen. Eerie kneuzing
is eene kwetsuur, eerie eigetilijke wonde.
WONDEN, hetwelk, naar zijne afleiding, eene
in het ligchaam gemaakte opening zou aanduiden, ziet altoos op cone beschadiging, die
dieper gaat, dan de oppervlakte, en zonder
oriderscheid, of zij al dan niet door uiterlijk
geweld is aangebragt. Eene gevaarlijke opene
zweer is eene wonde, al komt zij eigenlijk
voort uit de inwendige gesteldheid des ligchaams. Van den even die in het gevecht
zwaar beschadigd wordt, kan men zeggen,
dat hi'j gewond is • wil men echter alle de in
hetgevecht beschadigden onder eene gemeene uitdrukkitig bevatten, alsdan zegt men
omdat daaronder zelfs de
,
de gekwetsten
ligste beschadigingen begrepen, en onidat
alle beschadigitigen, in een gevecht bekomen , natuurlijk van buiten aangebragt
zijn.
BEZENDING, zie Zenden.
BEZIEN, zie Aanblikken.
BEZIEN, BEZIGTIGEN.
Iets naauwkeurig beschouwen. BEZIGTIGEN
echter duidt eene zorgvuldigere beschouwing
aan, dan het bloote BEZIEN. (Zie Aanblikken,
enz.) Warineer men iets beziet, dan ziet men
het van alle zijden aan, loch slechts van buit dan moet men
ten,wanneer men iets bezigtig,
het dikwerf openen,om het binnenste te zien.
Tot het bezigtigen behoort veelal kunstkennis, welke (MS in staat stelt, om een voorwerp naativkkeurig te onderzoeken, en het
naar waarheid te beoordeelen. De moeder
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beziet den gewonden vinger van Naar kind,
de wondarts bezigtigt denzelven.
BEZIGEN, zie zianwenden.
BEZIGHEID, zie Arbeid.
BEZINKSEL, DRAB, DROESSEN, GRONDSOP, HEM,
NIGER.

Het mindoorzigtige en meestal onderste
gedeelte in eerie vloeistof. BEZINKSEL onderstelt , dat de vloeistof bet ondoorzigtige
deel eerst opgehouden, en vervolgens heeft
laten zinken. Eene zeer sterke oplossing laat,
koud wordende, gemeenlijk een bezinksel
vallen. Bet bezinksel is de drooge stof, die
zich uit de vloeistof nederzet op den bodem
van het vat, waarin zij besloten is. Het GRONDSOP is het half vloeibare, hetwelk, door meer
dere soortelijke zwaarte dan het heldere gedeelte der vloeistof, den bodem nadert ,
zonder zich daarop neder te zetteri. DRAB en
DROESSEM is een zeer dikgrondsop. Droessem
wordt alleen van drankengezegd •; drab ook
van andere vloeistoffen. Men ze s t : wat is
die inkt drabbig niet : wat is hij droessemig
MOER is het dikkegedeelte van den wijn en
van eenige weinige andere vloeistoffen. HEFFE
is de droessem van bier, beschouwd in die
bijzondere eigenschap, waardoor hi' geschikt
is, om het deeg, of beslag van meel, zich te
doen opheffen, te doen rijzen.
BEZIT, zie Bezitten.
BEZITTEN, HEBBEN.
Beide deze woordengebruiken wij van hetgeen in onze mat is. Deze mat nu is, of
eerie natuurlijke, of eene door regt ons toekomende. Van het een natuurlijk en volgens
regt, of ook alleen natuurlijk, in onze magt
is, zeggen wij beide, dat wij het HEBBEN en
dat wij het BEZITTEN. Is het alleen volgens
regtsbegrip niet natuurlijk in onze magt,
dan hebben wij het, maar wij bezitten het
niet • en dit is ook hetgeval ten aanzien van
zoodanige dingen, waarop ons wet eene betrekking wordt toegekend maar die niet
eigenlijk in onze magi zijti kunnen. Wtjhebben
en bezitten het huis, hetwelk ons eigendom
is, en door ons bewoond wordt. De dief heeft
en bezit het door hemgestolene goed. Daarenteen heb ik, maar bezit ik niet zoodanig
deel mijns eigendoms ,
waarvati een ander
zich wederregtelijk heeft meester gemaakt •;
en even min bezit ik, schoon ik heb h et een
in naauwere betrekking tot mij staat, dan

tot een' ander, bet doel, flat ik mij voorstel,
de moeite, die ik mij geef, de koorts, die
mij kwelt ,
enz. Stelt men hebben en
bezitten teen elkander over, zoo ziet het
eerste meer bijzonderliik op de regts-, het
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andere op de natuurlijke mat. Hi' bezit een
huis, maar 110 heeft er geen, wil zeggen, dat
hi' wel de mat of het gebruik, maar niet
den eigendom van een huis heeft. Somwijlen stelt men ook hebben, in den zin van te
kunnen beschikken,
over te gen bezitten, in
dien van blootelijk te bewares. Zeer eigenaardig en nadrukkelijk zegt men in deze
beteekenis, dat degierige niets heeft van
het een htj bezit.
BEZITTER, zie Bezitten, en Eigenaar.
BEZITTING, zie Bezitten en Eigendom.
BEZOEDELEN, zie Bekladden.
BEZONNEN, zie Bedachtzaam.

BIJSP.

den aard. Wanneer men, tot het bouwen van
een huis, hout, steen, ijzer, enz. bijeen
brengt, verzamelt men bouwstoffen.
BIJEEN BRENGEN, zie bijeen.
BIJGELOOF, DWEEPZUCHT.
Verzaking van het verstand, bij het vormen van denkbeelden omtrent onderwerpen,
die onze zinnen te boven gaan. De bijgeloovige gelooft nog jets bij het een waarvoor hi'
verstandige gronden heeft, hi' gelooft meer,
dan hi' hehoorde te gelooven. De dweeper
gaat te ver in zijn gevoel voor het een de
voorwerpen van zijo geloof uitmaakt. Men
hield het aanwezen van heksen voor waar,
uit BIJGELOOF, en men vervolgde dezelve, uit
DWEEPZUCHT.

BEZORGD, zie Beducht.

BIJGELOOVIG, zie Bijgeloof.

BEZORGDHEID, zie Angst.

BIJKANS, zie ilaast.

BIJ, NAAST, NEVENS.
NAAST en NEVENS duiden het begrip van
nabijheid en aanraking bepaalder aan, dan
BIJ. 1k heb dikwerf gansche dagen 14 hem
door t, ore zijne verhalen aan to booren. 1k zat nevens, naast haar aan de to el.
Hi] woont bij het stadhuis (niet ver van het
het stadhuis af) • hi' woont naast het stadhuis
(met het stadhuis in eene rij, en wel het
naast aan hetzelve). Zet dat boek nevens de
andere folianten.

AKSE.
BIJL, AAKSE,
LIzeren werktuigen om bout te bewerken. Eene BIJL heeft eenen korteren steel,
en wordt door timmerlieden gebruikt, terwijI AAKSE of AKSE, eenen langeren steel
heeft, en meestal tot splijten van hout, afhakken van boomen, enz., dient. Ook verschilt dit laatste werktuig van het eerste
daardoor, dat het ijzer eener bill breeder,
en dat van eene aakse smaller is.

BIJLAGE, zie .Ranh an
BIJDRAGE, zie Aanhangsel.
BIJNA, zie Haast.
BIJEEN, ZAMEN.
Bijwoorden, die het nabij zijn van onderscheidene voorwerpen aanduiden. Het woord
BIJEEN ziet alleen O de nabijheid van plaats.
Van de ongelijkslachtigste dingen kan men
desniettemin zeggen , dat zij bijeen zijn.
ZAMEN, verwant aan som, onderstelt eenigermategrootheden van denzelfden aard, die
met elkander opgeteld kunnen worden.
Overeenkomstig hiermede rut zamen eene
en ere vereeniging uit, dan b ijeen. In eene
stall, of een dorp, !even vele menschen
bayeen •; man en vrouw levee zamen. Daarenteen wordt door bijeen dikwijls eene grootere nabijheid te kennen gegeven. Men woont
zamen in hetzelfde huis, ook dan, wanneer
men , order hetzelfde dak, verschillende vertrekken bewoont. In hetzelfde huis
bijeen wonen zegt bijna , dat men hetzelfde deel van het huis ter wooing heeft.
Het opgegeven onderscheid vertoont zich in
de woorden, die van bijeen en zamen gevormd zijn. Al wat men nabij elkander
plaatsen kan, kan men bijeen brengen •, eene
verzameling bestaat uit dingen van denzelf-

BIJSLAAP, BIJZIT.
BIJZIT bevat altoos het denkbeeld van
oneerbaarheid. BIJSLAAP kan ook in eenen
goeden zin genomen worden.
BIJSPRINGEN,.
BIJSTAAN, HELPEN
Zijne krachten met die eens andere vereene en wanneer doze niet toereiken. In
de eersteplaats is BIJSTAAN en BIJSPRINGEN
eeniglijk de daad van handelende wezens,
HELPEN kan ook van andere, ja zelfs van levenlooze,gezegd worden. De pilaren van
eengewelf helpen het dragen, maar zij staan
elkander daartoe niet bij. Vervolgens ziet
helpen meer op eene werking, Welke men
wil voortbrengen, bijstaan op eenen aanval,
(lien men wil afkeeren. Men staat zijnen
bondgenoot bzj, in het verdedigen van deszelfsgrenzen, men staat hem niet bii, in
het veroveren van 's vijands land. Helpen
komt in de beidegevallen te pas. Btjsprin.
gen verschilt van helpen op gelijke wijze,
als bijstaan, en geeft alleenlijk eene snellere
hulpbetooning te kennen.
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BUSMAN, zie Bijspringen.
BIJSTAND, zie bijspringen.
BIJVAL, GOEDKEURING.
De uitdrukking, waardoor men te kennen
geeft, dat eene zaak ons voldoet, GOEDKEURING zegt alleen, dat wij haar achten te
zijn hetgeen zij wezen moet ; BIJVAL, dat wij
ons rangschikken onder hare voorstanders,
dat wij partij voor haar kiezen, en bereid
zijn haar te verdedigen. Het is dus sterker,
dan het eerste woord.
BIJVOEGSEL, zie flanhangsel.
BIJWONEN, TEGENWOORDIG ZIJN.
Men is TEGENWOORDIG bij eene zaak, wanneer men zich op de plaats bevindt, waar
dezelve is,
of geschiedt. Men wOONT eene
p
legtige handeling BIJ, in zooverre men
voorgenomen heeft, of dezelve, door zijne
tegenwoordigheid, plegtiger te maker), of
daarbij van dienst te zijn, of daardoor
alleenzijne nieuwsgierigheid te voldoen.
Pan diegenen, welke de vorige inhuldiging bijgewoond hadden, waren ditmaal
slechts tveinigen, meest als bloote aanschouJivers, tegenwoordig.
BIJZIT, zie Bijslaap.
BIJZONDER, BUITENGEWOON, ZELDZAAM, ZONDERLING.

Hetgeen van algemeene, door ons gevormde denkbeelden afwijkt. BIJZONDER, en nog
sterker ZONDERLING , is het een daarvan
afwijkt, door zich niet te later rangschikken
onder eenige, ons bekende soort •, BUITENGEWOON door niet te komen onder degewone
maat. Een dier van zonderlinge gedaante en
van buitengewone grootte. Buitengewone
kracht en zonderlinge behendigheid. ZELDZAAM is he een niet overal en dagelijks
voorkomt, en dus meestal, reeds daarorn
alleen, hooger geacht wordt, dan het gewove. De zeldzaamste spijzen zijn niet
allijd de smakelijkste, en vooral niet de
gezondste.
BIL,

DUE.

is het geheele ligchaamsdeel tusschen
been en romp, BIL het vleezige achterste
daarvan. In de dtje gewond te m orden brengt
noch ietsschandelijks, noch jets belagchelijks
merle • doch niemand zou gaarne willen, dat
men van hem zeide, dal. hij in de bit gewand was.
D1JE

BILLIJK, REGTMATIG, REGTVAA.RDIG.
Het een eens antlers regten niet verkort.
Strijdt eene handeling niet met de re ten ,

BILL.

welke een ander to en ons kan doers gelden,
alsdan is zij REGTMATIG, en hij, die haar
bedrijft , REGTVAARDIG. Strijdt zij niet teen
de gelijkheid van behandeling, welke een
antler van ons ma g verwachten, alsdan is
zij BILLIJK. Pit laatste, namelijk, stamtaf van
het oude werkwoord biliden, of bilethen, bien
makers in eene
hetwelk gelijk
,
lethan
e beteekenis nabootsen heette. Het
tweede
oude balk en billich, waarvan het hoogduitsche billig en ons billtjk, is dus, naar
zin en letter, de overzetting van het latijnsche aequus , en het naamw. billijkheid
behoudt , even als aequitas, de beteekenis
van eene regtvaardigheid , die zich door
gelijkmatige behandeling kenmerkt. Degene,
die aan arbeiders , welke hem gelijkelijk
voldaan hebben, het hun verschuldigde loon,
maar aan sommigen derzelven nog daarenboven eene fool geeft, is van eene onregtvaardigheid te beschuldigen •; want hi' heeft
e onthouden. Ondertusschen
niemand het zijn
handelt hij niet billijk •; want hi' neemt
omtrent lieden van gelijke verdiensten, niet
die gelijkheid van belooning in acht, welke
zij billijkerwijze van hem verwachten konden. Het schijnt zelfs, dat men de gelijkheid
van behandeling , welke door billijkheid
verstaan worth, nog verder ma uitstrekken,
en dat ook hij onbillijk handelt, die zich
omtrent een' ander niet gedraagt, zoo als
hij redelijkerwijze zou kunnen wenschen,
dat men zich, in een geltjk geval, omtrent
hem gedragen mogt. In dezen zin kan men
zeggen, dat billijkheid somtijds vordert het
nalaten van iets, hetwelk men regtmatig zou
kunnen doen, en dat het uiterste regt menigmaal de hoogste onbillijkheid wordt. Het
was niet regtvaardig, dat de aanklagt allgewezen werd, maar het was billijk • want
de aangeklaagde had zich, door buitengewone daden , bij het vaderland zeer verdienstelijk gemaakt. Daarentegen sluit de
uitdrukking regt en billtjkheid de volkomene
vereeniging in onzer stellige pligten jegens
onze natuurgenooten.
BILLIJKEN, GOEDKEUREN.
Verklaren, dat men jets acht te zijn, zoo
als het behoort te wezen. GOEDKEUREN zegt
zulks in het algemeen ; BILLIJKEN is het goedkeuren van iets, dat zedelijke waarde moet
hebben. Men billijkt eene handeling, en men
keurt dezelve goed. Een gewrocht van vernuft of kunst kan men goedkeuren, maar niet
billijken. Men balls den toon eens briefs,
de gevoelens, die daarin uitgedrukt zijn • de
schrijfstijI en bewoordin g, als kunstgewrocht
beschouwd, zijn een voorwerp van billijking, maar van goed- of afkeuring.
BILLIJKHEID, zie Billijk.
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BINDSEL, zie Band.

BLAD.

het een kwetst door zich zelf, vinnig h et een
toont, dat men kwetsen wil. Een scherp antwoord kan met de uiterste bedaardheidgegeven worden, zonder dat houding, toon, ja
zonder dat de woorden van den sprekenden,
op zich zelve genomen, verraden, dat Iii' dengenen, aan Wien het getigt is, wit zeer doen.
Een vinnig bescheid is zulks meer in de wijze,
clan in den zin. Men zegt niet: hzj voer scherp
maar hi' voer vinnig teen mij nit. Van
spytig en bits geeft het eerste een gevoel van
ontevreden hoogmoed te kennen, het andere
eene drift, om, als een bijtende bond, zijne
tegenpartij aan te vallen. Van een meisje,
dat den minnaar, die naar haregunst tracht,
met onvriendelijken hoogmoed afwijst, zegt
men : het is een spijtig ding. Eene booze
vrouw, die hen, teen welke zij spreekt, met
bijtende taal bejegent, noemt met een bits
wijf. Zie ook Barsch.

BINNEN, IN.
Door eene uitgestrektheid van ruimte of
tijd be said Bij deze beteekenis der twee
woorden voegt BINNEN, dat men door de werkelijk daarzijnde of onderstelde grenzen dezer
uitgestrektheid omsloten is.IN de kamer zegt,
dat men op de afgeperkte lasts is, welke de
kamer uitmaakt, binnen de kamer, dat men
t us schen derzelver wanden omsloten
zich
vindt. Van hier dat binnen meer bepaaldelijk
op eene bijzondere plaats ziet, dan in, hetWelk eene algemeener beteekenis heeft. In
de gevangenis heet, in het algemeen, op eene
plaats van verzekerde bewaring, binnen de
gevangenis in die lasts van hechtenis, welke
de spreker bedoelt. Om dezelfde reden kan
men, van hetgeen eigenlijk eene grenzen
heeft, het woord binnen niet gebruiken.
Men heeft Lets in zijne gedachten, in zijo
WRING, ZIJIJR.
geheugen, niet binnen zijne gedachten, of BITTER,
zin geheugen. Zit men bijna geheel op de
In den eigenlijken zin, verschillende aanomsluiting, en niet op de omslotene ruimte,
doeningen der werktuigen van den smaak,
wier onderscheid te zeer bekend is, dan dat
dan komt binnen en niet in te pas. Men zegt
zij als zinverwant beschouwd zouden kunnen
wel in en binnen het schip, maar men zegt
worden. Figuurlijk noemt men run hetgeen
binnen, niet in boord even zoo binnen,
metgroote moeite of kweliing verbonden
niet in de grenzen. In en binnen het land
gaat. Een zure arbeid •; een zuur stuk brood.
wordt beide gezegd • doch al wederom ziet
WRANG en BITTER geven meer het onaangehet eerste op de ruimte, bet andere op de
grenzen, die deze ruimte omsluiten. Te regt
name, dan wel het moeijelijke to kennen. Het
gebruikt men dus, om uit te drukken heteerste behoort bijna eeniglijk tot de tail van
geen in deze ruimte ontstaat, of tot dezelve
dichters en redenaars, het andere ook tot die
van betgemeene lever]. Bitter schijnt voorts
behoort, het woord inlandsch, terwijl, daareene duurzamer aandoening uit te drukken,
entegen , binnenlandsch beteekent het
dan wrang.
degrenzen niet overschrijdt. In de staatshuishoudkunde acht men het een nadeel ,
wanneer alle inlandsche voortbrengselen BITTERHEID, zie Bitter.
slechts binnenlandsch vertier vinden. Hetzelfde onderscheid heeft ook plasts ten aan- BLAAM, VERWIJT.
Te kennengegeven afkeuring van iemands
zien der afperking van tijd. In een jaar
gedrag. Het VERWIJT rigt zich aan den perbeteekent in het tijdverloop, dat een jaar uitsoon zelven, wiens gedrag menafkeurt, de
maakt, binnen een jaar, tusschen deszelfs
BLAAM aan anderen, in afwezen vanden
einden. Bij de eerste uitdrukking denkt men
alleen om bet tijdverloop, dat wij een jaar noegelaakten. Een rondborstig man zal veeleer
besluiten, iemand een verwijt te doen, dan
men, zonder aan te duiden, waar men hetzelve
hem eerie blaam op te le en
in den stroom des tijds wil afperken. In een
jaar kan veel veranderen. Zoodra men binnen
BLAAS.
een jaar zegt, heeft men reeds de beide BLAAR,
be aside grenspunten uitgedrukt, te weten,
Een vlies, dat lets bevat, of bevatten kan.
bet oogenblik, waarop men spreekt, en dat,
Zoodanig vlies, in het dierlijke II chasm of
ook eenig ander, noemt men BLAAS. Ontstaat
hetwelk korner) zal, nadat er een jaar verloozal zijn. Wil men deze grenspunten
de holte, doordien de opperhuid zich van het
A
daaronder liggende weefsel der eigenlijke
anders p laatsen, dan moet men het er uithuid losmaakt dan noemt men de daardoor
drukkelijk bij te kennen eeven. Binnen het
veroorzaakte zwelling BLAAR.
jaar ,
nadat hi er zich nederzet.
BITS, SCHERP, SPIJTIG, VINNIG.
Het tegenovergestelde van zacht, of vriendelijk. I n SCHERP en VINNIG schijnt de geschiktheld en bedoeling om te kwetsen sterker te
liggen, dan in BITS, of SPIJTIG. S cher is

BLAD, VEL.
Een stukpapier van zekere uitgestrektheid.
De oars Ton g der beide woorden is zeer verschillend. BLAD , dat met plat verwant is,
heeft zijnen naam van de breede oppervlakte,
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die hetgeschikt maakt, om schrifttrekken te
ontvangen. Vu is, in het algemeen, hetgeen
dekt, en van daar bijzonderlijk de dunnere
huid van kleinere dieren. Hetgebruik dier
huid tot het bekende perkement, dat in het
gemeene !even door het papier vervangen
wordt,
heeft de beide woorden zinverwant
emaakt. Ms zoodanig beteekent vel altoos de
g
voile uitgestrektheid, welke, bij de vervaardiging aan het papier gegeven, en die door de
grootte van het schepraam bepaald worth. Een
boek papier bestaat uit vier o f viffentwintig vel.
Door Wad verstaat mengewoonlijk zoodanig
gedeelte van een vel, als bij het gebruik van
een boek, omgewend moet worden, om in het
lezen te vorderen • waarom dan ook de vooren achterhelften van hetzelve, wel eens onduitsch paginas genoemd, bij ons den naam
van bladzijden dragen. De ooderscheidene
g
rootte deter bladen, door de mindere of
meerdere zamenvouwing der vellen veroorzaakt, geeft aan de boekdeelen, daaruit gevormd, het bijzondere formaat, hetwelk wij
gewoon zip folio, quarto, octavo, enz, to noemen. In den boekhandel is ondertusschen aan
het woord blad eene kunstbeteekenisgg
eeven,
die de hiervoren staande onderscheiding op
hetzelve ontoepasselijk maakt. Vol errs die
beteekenis verschilt het in uitgestrektheid
niet van vel, en heeft, niet twee, maar, naar
het formaat van den druk, vier, acht, zestien
bladzijden enz. Deze bladen worden door de
onderaangeplaatste letters van het alphabet
onderscheiden, en men zegt blad A, blad B,
en zoo vervolgens. Een boekdeel van twintig
bladen, — van een, van twee alphabets. In
ditgeval onderscheidt blad zich van vel daarin, dat het altijd een gedrukt, of volgens de
drukverdeeling beschouwd vet te kennen
geeft. Een blad in folio, in quarto, enz.
ZENGEN.
BLAKEN. BLAKEREN, SCHROEIJEN,
Oervlakkig
bra nden.Geschiedt zulks door
PP
eenengeweldigen, maar koridurenden gloed
zoo als die van een aangestoken riet- of stroobosch, dan komen de woorden BLAKEN en BLAKEREN te pas. Een schip, eenen paal blaken,
om er den worm uit te houden. Blakeren,
naar zijnen vorm het voortdurend werkwoord
van blaken, is eeniglijk in gebruik geweest,
om eene thans afgeschafte strafoefening aan
te duiden, waarbij de veroordeelde met een'
onistoken stroobosgebrand werd. Wurgen
en blakeren. ZENGEN is het afbranden van yeders, haar, of pluis, en schijnt eene nabootsing van het geluid te zijn, hetwelk deze
stoffen maken, wanneer zij door het vuur
verteerd worden. Zegt men van zoodanig afbranden SCHROEIJEN, dan ziet zulks niet op het
verwektegeluid, maar op de wegneming der
uiterste spitsen •; want schroeijen is eigenlijk
door branden afknotten, in welken zin men

BLIJD.

zegt : eenen staak schroeljen. Van alle deze
woorden is blaken het eenige, dat ook onzijdig en in den figuurlijken zin genomen word t.
Het heet alsdan in hevigen glued staan. Alles
blaakte in het rond. Hij was in blakenden
toots. Van lie de blaken.
BLAZEN, WAAIJEN.
De vloeistof der lucht in beweging bengen. Ili', die BLAAST, doet zulks door uitademin g. Blazen schijnt dus in de eersteplaats
gezegd te worden van de luchtbeweging,
welke een dierlijk wezen, door het zamentrekken zijner long,
en veroorzaakt. Van daar
is het woord overgebragt op . alle soortgelijke
werking, waarbij de lucht door eene naauwe
opening naar buiten geperst worth.• ; en
een bekend werktuig , waarmede wij
zulks , in de huishouding en in fabrijken,
te wee g brengen , wordt bij uitnemendheid blaasbalg genoemd. Zelfs van den algemeenen luchtstroom, den wind, zegt men
wel eens dat hi' blaast •; hetzij, omdat de
fabelleer, en, volgens dezelve, de dichters
aan de windenpersoonlijkheid toegekend
hebben, hetzij, om de wind, tusschen
bet en of gebouwen bekneld, op dezelfde
wijze versneld wordt, als de door de Ion en
uitgedreven adem. WAAIJEN (bedr.) is op
elke andere wijze de lucht bewegen, voornamelijk met oogmerk, om door het vervangen
van datgedeelte des dampkrings, hetwelk
het ligchaam onmiddellijk omgeeft en door
hetzelve verwarmd is , verkoeling aan te
brengen. Een daartoe dienend werktuig beet
waaijer.
BLEEK, WIT.
Ongekleurd. WIT noemt men het ligchaam,
weiks oppervlakte den geheelen straalbundel
des lichts terugkaatst , zonder eenig deel
daarvan op te slur en , en dat daardoor
kleurloos verschijnt. BLEEK is het eery kleur
gehad heeft, of had behooren te hebben.
Hierom heet bewerking, welke strekt om
kleur te doen verliezen, bleeken. Zegt men
van kleuren, b. v., bleek-rood, dan verstaat
,
men daardoor
dat dit rood minder kleul .
lieeft, dan het een men voor den standaard
van rood kan aannemen, evenhoogrood die kleur is, welke boven den standaard
van rood verhoogd is. Van minder levendige
kleuren, welker verhooging dezelve naar het
zwart doet hellen, zoo als blaauw engroen,
zegt men liever licht- en donker-blaauw, of
groen
•; ja zelfs verschilt licht-rood en bleekrood daarin, dat het laatste een rood twicekent, hetwelk van zijne kleur schijnt verloren
te hebben, en het voorkomen heeft, alsof het
verschoten was.
BLUM, zie Blijdschap.
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BLUDSCHAP, BLIJHEID, BLIJMOEDIGHEID, GENOEGEN, LUST, VERHEEGING, VERMAAK, VERRUKKING, VREUGDE, VROLIJKHEID.

Aangename toestand des gemoeds. BLIJDgeven beide dien toestand
te kennen ; doch terwijl blijdschap, overeenkomstig met deszelfs uitgang, alleenlijk ziet
op de gesteltenis van dengenen, die blijde
is, slaat vreugde ook op de oorzaken, Welke
de blijdschap verwekken. De vreugde des
lever's. Voorts is blijdschap eene kortstondiger aandoening van genoegen, en wordt door
geringere oorzaken te wee gebragt, dan
SCHAP en VREUGDE

vreugde. Het goed gedrag eens zoons geeft
den wader vreugde; vine thuiskomst , na
eene korte afwezigheid, verwekt blz:jdschap.

geeft eenen duurzameren staat van
blijde zijn te kennen, dan blijdschap. Het is
vveinig in gebruik en komt alleenlijk in sommige spreekwijzen voor, zoo als : vrijheid,
blzjheid. BLIJMOEDIGHEID drukt eene blzjheid
desgemoeds uit, en dus eenen toestand van
innerlijke zachte tevredenheid, die zich niet,
als de blijdschap, door luidruchtige uiterlijke
teekenen openbaart. GENOEGEN geeft insgelijks eene mindere vervoering te kennen,
dan blijdschap , of vreugde, en beteekent
eigenlijk dien staat, waarin, de wenschen,
Welke men voedde, voldaan zijnde, de ziel
zich in eene aangename kalmte bevindt.
Duidelijkst vertoont zich dit in het afgeleide
bijv. naamwoord genoegelijk. LUST sou bijna
als een aangenoegen tegenovergestelde staat
beschouwd kunnen worden, namelijk die,
waarin de ziel zich aangenaam bewogen
voelt. Men ondervindt lust, wanneer de eerie
of andere drift ons aangenaam tokkelt •; en
voelt men dienprikkel niet, zonder dat deze
stilstand aan de vervulling onzer wenschen
toe te sehrijven is, dan is men lusteloos. Eerie
VERHEUGING ondervinden wij , wanneer de
prikkelbaarheid voor het aangename verhood is, wanneer wij het sterker gevoelen.
Van hier, dat men den behagelijken toe-.
stand, waarin men door eenen kleinen roes
gebragt wordt, eene verheuging noemt. VERMAAK ziet, naar de oorspronkelijke beteekenis, op de verandering der gemoedsgesteldheid, doch wordt niet voor die verandering
zelve, maar voor het middel gebruikt, waardoor men haar te weep brengt, voor de verlustiging, waardoor men den geest verzet.
Brent de eerie of andere sterk werkende
oorzaak onze aangename aandoening tot zulk
eenen trap , dat alle ander gevoel in dat
onzer vreugde verzwolgen en wij als ware
het, aan ons zelven onttogen worden, alsdan
noernt men dien toestand vERRUKKING. Door
VROLIJKREID verstaat men eene vreugde, die
zich door uiterlijke teekenen, gezegden, enz.
te kennengeeft. Men kan zijne vreugde verbergen , zijne vrolijkheid niet •; doch juist

BLIJHEID

BLIN.

omdat vreugde een inniger gevoel kan aanduiden, is ditgevoel ook dikwijIs sterker.
Men stort tranen van vreugde •; van vrolijkheid stort mengeene andere, dan die het
lagchen ons uit de oogen mogt persen.
BLINKEN, FLIKKEREN, FONKELEN, GLINSTEREN,
SCHITTEREN.

Zeer veel licht van zichgeven. BLINKEN,
dat het voortdurend werkwoord van blikken
en aan blank verwant is, ziet eigenlijk op
een terug gekaatst licht, of aithans op zoodanig een, dat wel levendig, maar gelijkmati g het oog treft. Van de zoo zegt men niet,
dat zij blinkt, omdat zij te zeer straalt •; van
de maan zegt men het even min, omdat
haar licht te mat is. Gepolijste metalen blinken
,
vanwaar het spreekwoord : het is al
geen goud dat er blinkt. De volgende woorden beteekenen alle de uitstrooming van eigen
Licht, of ten minste van een licht, het welk
met zulk eene levendigheid terug geworpen
wordt, dat het wederkaatsend voorwerp met
een zelflichtendgelijk staat. Daarbij moet
het licht niet bij eerier) gelijkmatigen stroom
maar als bij schokken of golven, het oog
treffen. Hierom zest men, hoezeer het zonnelicht sterker is dan dat der sterren, van deze
laatste sneer dan van de zon, dat Zii FL1KKEREN,
GLINSTEREN, SCHITTEREN FONKELEN. Alle deze
woordengebruikt men ook van edelgesteenten, en in het algemeen van alles, waaromtrent men de levendigheid van het terug
geworpen licht met kracht wit uitdrukken.
De dichters spreken van schitterend wapentuig, van het fonkelende zwaard, (ensis coruscans). Onderling verschillen de woorden op
verscheidenerlei wijze. Flikkeren is een niet
zeer sterk, maar een gedurig af- en toenemend lichtgeven, waarbij men uit eene bijna
volkomene donkerheid in eene fielder e verlichting overgaat. Eene toorts flikkert in den
wind, eene kaars, of lamp, kort voor het
uitgaan. Van den bliksem zegt men, dat hi'
schittert, van het weerlicht, dat het flikkert,
Om de bijzondere werking van dit laatste te
leveridiger voor de verbeelding te schilderen,gebruikt dedichteres VAN MERKEN zelfs een
tweede klank- en zinverwant woord, en zegt
van het weerlicht, dat het flikkert door de
lucht, met blikkerende stralen. Glinsteren

geeft wel eene afwisseling van licht te kennen, dochgeenszins eene zoo sterke, als
flikkeren. Het wordt inzonderheidgezegd
van eenegepolijste oppervlakte, die under
verschillende hoeken door het licht getroffen, en daarbij bewogen wordende, hetzeIve
dan eens sterker, dan eens zwakker terug
kaatst. Een met klatergoud beset tooneelkleed
glinstert bij het kaarslicht. Men zegt sehitteren van een veel sterker licht. Een schitterende bliksemstraal. Ook overdragtelijk
15
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wordt het voor kracht en schoonheidgebezigd : eene bloeijende verbeeldingskracht, die
levendige, treffende beelden voortbrengt.
&on' is hetgedeelte van eene plant, waarin
het zaad vervat is, en hetwelk voor hetgezitg
en den reuk, door verscheidenheid van
kleuren engeuren,
aangenaam is : de roos is

schitterende hoedanigheden. De deugd schitma misschien
tent met onbezwalkten luister,
voor eene overzetting van het intaminatis
fulget honoribus gelden. Fonkelen worth op

deze wijze niet gebruikt, misschien omdat
het, schoon eene bij afwisseling nog sterkere
uitstrooming van Licht beteekenende, geene
zoo groote kracht (intensiteit) van hetzelve
te kennengeeft. Daar het afkomt van vonk,
vuursprankel, bezigt men het in de gevallen,
waarin een deeltje der lichtgevende stof
van het brand unit uitschiet, of schijnt uit te
schieten. Een gloeijend ijzer fonkelt onder den
hamerslag. Bij vriezend weder fonkelen de
sterren •, en ook van zeer levendige oogen
zegt men, inzonderheid bij sterke gemoedsbewegingen, dat zij fonkelen. Eon oog, fonkelend van vreugde, van toorn, enz.
BLOEDVERWANT,

BLOOT.

eene schoone bloem. Grasbloernen, korenbloemen, enz. In eene oneigenlijke beteekenis
zijn bloemen, onder anderen, al dat een,
hetwelk door zijne schoonheid bevalt : de
bloemen dergezondheid prijken op hare wangen. Eon bloemrijke schrifftrant is zulk een,

heid van beelden, van
svelke zich,
door rijk
dengewonen onderscheidt. BLOESEM is de
ontslotene knop der vruchtdragende boomen.
Bloesem van appelboomen, kersenboomen
oranjeboomen , enz. , ook oranjebloesem
enz. De bloesems zijn voorboden der vruchten. Wanneer de bloesems afvallen , verwachten wij vruchten. Wanneer de bloemen
verwelken, heeft de plant hare grootste
waarde verloren. Men zegt niet : appelbloent,
kersenbloem, enz. , maar : appelbloesem,
kersenbloesem, enz.

BLOEDVRIEND, MAAG, NABE-

STAANDE.

Die tot hetzelfde geslacht behoort, uit denzelfden stamvader gesproten is. BLOEDVERWANT drukt uit, dat de verwantschap, de
vereeniging, veroorzaakt wordt, doordien
een deel van hetzelfde Hoed in de aders der
verwantepersonen StrOOMt. PLOEDVRIEND BLOEI, VOORSPOED, WELVAART.
voegt hierbij, dat die band ook lien van
Gunstige toestand. BLOEI ziet op jeugdige
vriendschap veroorzaakt, of behoort te verkracht en schoonheid(zie het voorgaande
oorzaken •, het is dus sterker. MA AG en NABEartikel), WEI,VAART op den goeden innerlijken, om zoo te spreken ,
gezonden staat, en
STAAWDE schijnen, daarentegen, eene nadere
betrekking, dan de algemeenere van bloedverVQORSP0ED op het geluk, op het afzijn van
alle wederwaardigheden. De handel bloeit, of
antschap aan te duiden. In nabestaande
w
is in bloei, wanneer zich in de onderscheito de vorming van het woord zulks reeds ,
dene takken van denzelven niet alleen kracht
een zeer verre neef kangeen nabestaande
en levee vertoonen, maar zich nog aanhougenoemd worden. Maag duidt misschien teyens op eene bijzondere soon van bloedsbedend nieuwe bronnen openen. Door welvaart
trekking,
die tusschen
den vader
van den handel verstaat men, dat het den
, te
weten
desgezins en deszelfs afstammelingen. Oudhandel goed gaat, dat hi' noch met innerlike gebreken, noch met uitwendige beletsetips beteekende maag zoon, hetzij men nu
van bier den ruimeren zin nil afleiden,
len te worstelen heeft. Eindelijk zegt
welken het tegenwoordige taalgebruik aan
voorspoed des handels, dat hi' door gelukkihet woordgehecht heeft, hetzij men dit doe
ge omstandigheden begunstigd wordt en
g,
zoo ziet
afstammen van bet naamw. mat
tseneemt.
men zich, in beidegevallen, gebragt tot de
betrekking tusschen ouder en kind, tusschen BLOELIEN, zie Bloei.
bet hoofd desgeslachts en de onder zijn gezag behoorende afstammelingen. Naar deze BLOOD, VERSAAGD, VREESACHTIG.
uitlegging zou de spreekwijs : man en maag
BLOOD duidt enkel eengebrek aan stoutte hulp roe en misschien kunnen heeten,
moedigheid aan. VERSAAGD wordt iemand,
alle tot bijstand verbondene personen ontwanneer hi' aan den goeden uitslag eener
bieden, zoo de even die hiertoe gehouden
zaak op eenmaal begint te twijfelen, en den
zijn, omdat zij, als kinderen, of kindskindemood laat zakken. VREESACHTIG is hij, die bij
ren, van ons afstammen, als de zoodanigen,
eene zaak ligtelijk gevaar ontdekt, waar andeaan welken hunne betrekking als leenmanren geen gevaar zien , of die gewoon is, zich
nen zuiks tenpligt maakt.
hetzelve grooter voor te stellen, dan het is.
BLOEI, BLOEM, BLOESEM.
De staat, waarinplanten gezegd worden te
bloeijen. BLOEI, van bloetjen, duidt dezen
staat in het algemeen aan : de boomen, de
aardbeijen staan in den bloei. Figuurlijk

BLOOT, NAAKT.
Dat niet bedekt is. BLOOT schijnt in het
algemeen te beteekenen hetgeen niet bedekt
is, NAAKT, hetgeen niet bedekt is, dan met
de huid, of met hetgeen zich zoo nahij aan
I
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een voorwerp hecht,
als de Kurd aan het
dierlijke ligehaam. Het hoofd der Europeers
is dikwijls bloot, want zij ligten den hoed ;
dat der Oosterlingen is het zelden, want zij
houden voor onvoegzaam den tulband of te
nemen ; daarentegen is bun hoofd naakt,
want zij scheren zich den schedet. — De
blootegrond is de grond, op welken men
nietsgespreid heeft ; de naakte rots is de
rots, welke met gras noch mosch begroeid is.
De ruimere beteekenis van bloot is ongetwijfeld de reden, waarom men dit woord,
ook gebruikt in den zin van
en niet naakt,
onverzeld door iets anders. 1k zeg u de bloote
waarheid beteekent : ik zeg u niets meer,
dan de waarheid ; de waarheid, welke ik u
zeg, is van een bijhangsel verzeld. 1k zeg u
de naakte waarheid zou heeten: ik zeg u de
waarheid onomkleed,
onverbloemd,
BODE, BOODSCHAPPER.
BOODSCHAPPER noemt men dengenen, die
eene boodschap overbrengt. BODE is hij, wiens
ambt het is zulks te doen, of, in het algemeen, die zich, ter uitvoering van eenen
waar men hem henenlast, naar eerie la waar
zendt, moet be even. De Statenboden waren
tot nicer en onderscheidener ambtsverrigtingen verbonden, dan de boodschappers van
staat.

BOEI.

aan de zeevaart el en woord, beteekent
bodem schip. Van daar bodemerij, beleemng
op schepen.
BOEDEL, ERFENIS, NA.LATENSCHAP.
Hetgeen, ten gevolge van iemands afsterven, aan eenen hem overlevenden komen
moet. Dit is de eigenebeteekenis van ERFENIS
en NALATENSCHAP • BOEDEL heeft dezelve alleen
in zoo verre, als degoederen eens overledenen bedoeld worden • want ook van die eens
nog levenden zegt men boedel. Erfenis is
degeheele vereeniging aller re ten en goederen eens overledenen, beschouwd van den
kant der erven, op welke zij over aan. Men
verkrijgt eene erfenis, niet eene nalatenschap.
Dezen naam draagt zij met betrekking tot
den afgestorvenen zelven. Men zegt : de
nalatenschap van wijlen den Heer N. niet
deszelfs erfenis. Boedel bevat degoederen,
tot de nalatenschap behoorende, en dat
gedeelte der regten, hetwelk goederen vertegenwoordigt, zoo als de inschulden.
BOEGSEREN, OP HET SLEEPTOUW NEMEN ,
TREILEN.

Alle woorden, die het voorttrekken van
een vaartuig, door middel van een touw, te
kennengeven, doch die, als naauwkeurig
onderscheidene, en in hetgemeene leven
slechts nietgenoegzaam bekende kunsttermen, een eigenlijk voorwerp van synonimische vergelijking uitmaken. BOEGSEREN zegt
men van eerie boot, die, geroeid wordende,
een vaartuig voortsleept. OP HET SLEEPTOUW
NEMEN wordtgebruikt van een zeilend vaartuig, dat op gelijke wijze een ander voorwaarts brengt. TREILEN. eindelijk, is van den
wal een vaar tuig voorttrekken,

BODEM, GROND.
Beide beteekenen het onderste van een
ding, doch in verschillende betrekkingen.
BODEN is het onderste in aanmerking van
deszelfsplaats, die aan het bovenste to enovergesteld is ; GROND is het onderste, voor
zoo verre het hoogere daarop rust. Eene kist
heeft eenen bodem, in tegenoverstelling van
hetdeksel. Men zegt aardbodem, in to eoverstelling van het hemelgewelf. Grond BOEI, BAND, KETEN (KETTING), KLUISTER.
Werktuig, geschikt, om de vrije bewegi„:g
noemt men de oppervlakte der aarde, als
van een levend sehepsel te verhinderen..
dragende ap es,wat daaruit voortkomt , of
BOEI en KLUISTER geven dit meer uitsluitend
daarop gebouwd wordt. Eenen boom in den
te kennen, dan BAND Of KETEN, die ook tot
grond zetten. Ook den vloer eener kamer,
andere oogmerken dienen kunnen. Eerstgezelfs eener bovenkamer, noemt men grond,
melde woorden worden, daarenboven, eenigen zulks met regt, als rustende daarop de
lijk ten aanzien van menschen gebruikt, en
personen, meubelen en het een verder in het
om een werktuig aan te duiden, datde bewevertrek te vinden is. In sommige gevallen
agin v n handen of beenen verhindert. Boei
gebruikt men de beide woorden. Men zegt,
is zulk een werktuig, hoe ook gemaakt, doch
b. v.,
den grond en den bodem der zee. Met
gewoonlijk van eenig metaal vervaardigd.
het eerste bedoelt men het onderste der zee,
Kluister, met kluis, klooster en het latijnsche
waarop al het water rust ; met het andere,
claudere verwant, onderstelt eene boei, die
dal gedeelte der zee, dat teen de oppergesloten wordt. Men ma het dus voor stervlakte overstaat. Op gelijke wijze verstaat
ker houden. Jan het aardschegekluisterd
men, figuurlij,k door den bodem van het hart
heeft meer nadruk, dan daaraan geboeid.
de diepste plaats van hetzclve. Die dus het
Daar keten niet volstrektelijk en in elk geval
hart tot op den bodem doorziet, doorziet het
een werktuig van bedwang beteekent, zoo
in deszelfs geheele uitgestrektheid. Die het
brengt het ook minder, dan boei, of kluister,
tot op den grond doorziet, onderscheidt de
noodwendig het denkbeeld van gevangenbeginselen, waaruit de gevoelens en beweschap met zich •; althans gebruikt men het,
gingen des harten ontstaan. Als een bijzo rider
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figuurlijk, van zulke banden, welke wij zelve
niet verlangen te verbreken. Sterke banden
houden elk mensch aan zUn vaderland geketend • geboeid, of gekluisterd zou onderstellen, dat hi' den band als een ongeluk be-

schouwde. Ondertusschen , daar een uit
k els bestaande band, want dit verstaat
scha
men onder keten, vereischt, dat hi' uit zeer
hechte stof, gewoonlijk ijzer, gevormd zij,
zoo geeft keten menigmaal het denkbeeld van
een' sterkeren band, dan zelfs boei, of kluister. Aan het aardschegeketend wijst, wel is
waar, op eene minder onvrijwillige gehechtheid aan het aardsche, dan gekluisterd • maar
op eene nog sterkere. Eindelijk bevat band
het algemeene denkbeeld van het een bindt,
waaronder ook de zachtere banden begrepen
zijn. Banden des bleeds, der rriendschap. De
banden der lie de alleen noemt men wel eens
ketens, om, zoo al niet derzelver duurzaamheid, ten minste derzelver sterkte te kennen
te geven ; meestal echter wordt, in dit geval,
het harde, dat in het woordgelegen is, door
eene bijvoeging verzacht : de bloemenketen

BOGT.

BOETE, GELDSTRAF.
Het eerste ziet op de vergoeding , het
herstel, van het een misdreven is, het andere
op de straf, welke de overtreder ondergaat.
BOETEN, zie Bekoopen.
BOETVAARDIGHEID, zie Berouw.

BOEZEM, BORST, HART,SCHOOL
Deeien van hetwenschelijke ligchaam, die
in den eigenlijken en striktsten zin genoegzaam onderscheiden zijn. BOEZEM, oorspronkelijk de zachte vouwen aanduidende, die,
naar de kleedersneé der ouden, door het
gewaad op de borst gevormd worden (sinus),
beteekende voorts de vleezige deelen aan den
buitenkant der ribben, inzonderheid bij de
vrouwen. Door BORST verstaat men het
voorste deel der ribben zelve met het een zij
bedekken, en meer bijzonder de longen.
HART is het ingewand, welks levenskracht
ons bloed in omloop brengt , en SCHOOT
eindei ijk. duidt de lagere deelen des ligchaams
aan, meer bepaaldelijk die, waar, bij de
der min.
vrouwelijke kunne,
de vrucht het Leven
ontvangt en zich ontwikkelt. In dit verschil
BOEKSTAAF, LETTER.
lit de grond van het men in het
Aangenomen teeken , hetwelk alleen, of
met meerdere vereenigd , woorden vormt.
figuurlijke gebruik der woorden waarneemt.
Boezem beteekent altoos ietszachters, dan
BOEKSTAAF is die staaf, waarop de drukietter
twist, en brengt het denkbeeld mede van
gevormd is, en vervolgens het afprentsel daarkoesteren, voeden. Men zegt : teen de borst
van op het papier. LETTER is ook de geschrestotend, — zich met de borst op lets toeleggen •
verse.
in welke spreekwijzen het woord boezem, niet
kangebezigd worden. Onder de uitdrukking
BOER, zie Akkerman.
hart begrijpt men hetgeen met de aandoeningen en gemoedsbewegingen in verband
BOERT, JOK, KORTSWIJL, SCHERTS,
staat, wier roersels daarom ook hartstogten
Alle woorden , die het tegenovergestelde
genoemd worden. lien deed in den boezem
van ernst te kennengeven. Men BOERT ell
dragenbeteekent de kiem eener doodelijke
SCHERTST met woorden • JOK en KORTSWIJL kunziekte in zich hebben, welke ooze levensvernen ook in handelingen bestaan. De boert
onderstelt, dat reeds in de uitdrukkingen,
rigtingen zelve aankweeken en koesteren,
totdat zij ons duet bezwijken. Den dood in
welke men bezigt, iets kluchtigs en vrolijks
het harte dragen geeft te kennen, dat een
gelegen is. Scherts lit meer in de bedoeongeluk, een hartzeeronszoodanig aangedaan
ling van den schertsenden •, de gebezigde
woorden zouden, op zich zelve genomen,
heeft, dat het ons den dood zal doen. De
eene ernstige beteekenis kunnen hebben.
eerste spreekwijs ziet op het ligchaam ,
Het eerste komt meer overeen met het
de andere op het gemoed. Schoot staat,
fransche raillerie, het andere met plaisanook in deoneigenlijke beteekenis , met
terie. Door jok verstaat men woorden of
voortbrengen , baren in betrekking. Het
daden, die niet in ernstgemeend zijn • en
graan wordt den schoot der aarde toeten aanzien van kortswi il toont reeds de
vertrouwd. De metalen vormen zich in den
zamenstelling,
dat daardoor bedoeld wordt
school der aarde. In het hart der aarde
het een de wijl, den tijd, kort, waartoe boert,
beet, in debinnendeelen, in het diepste der
scherts en jok Ale uitnemend geschikt zijn.
aarde • en de boezem der aarde, schoon de
Men zou dus kortswijl eenigermate als eerie
uitdrukking min gewoon is, dan de beide
algemeene uitdrukking beschouwen kunnen,
andere, ziet op koestering, op rust. Zacht
waaronder de overige vervat, en waarvan zij,
rusten de dooden in den boezem der aarde.
gelijk ook onderling, alleen door hunne bijbeteekenis onderscheiden zijn.
BOGT, BOOG, KROMTE, KRONKELING.
Het een van eene re to lijn afwijkt.
BOERTEN, zie Boert.
KROMTE, van krona, zegt, dat de loop niet
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BOORD.

schijnt eene zachtere mengeling derzelve
regt is, dat hij, schoon geenen hoek makende, de rigting niet volt, in welke de aftegedoogen, dan bout. GESCHAKEERD noemt
men datgene, waarin de kleuren op eerie
stand tusschen tweepunten het kortste is.
aangename wijze verdeeld zijn, zoodat zij
BOGT, van buigen, duidt aan, dat de rigting
het oog van den beschouwer streelen.
regt had behooren te zijn, of ten minste had
kunnen wezen, doch dat zij krom geworden
is. De cirkel, de ellips, zijn kromme lijnen, BOODSCEIAPPER, zie Bode.
en hebben eene door vaste wetten bepaalde
kromte, maar eene bogt, en kunnen nog BOOG, zie Bout.
mindergezegd worden gebogen te zijn ;
want men kan zich den cirkel, of de ellips, BOOMVRUCHT, FRUIT,
OOFT.
niet als regte linen voorstellen, zonder dat
Neemt men ()OFT in den ruimsten zin,
zij verliezen het een derzelver wezen uitalsdan zijn daaronder oak die vruchten
maakt. Om dezelfde reden heeft een ring
begrepen, welke aan dunnere stengels nabij
wel kromte, maargeene bogt • doch aan (le
dengrond wassen, gelijk de ananas, de
staaf, of bies, heeft de werkman eene bogt
meloen. In eenen engeren zin,
waarin het
gegeven, ors den ring te vormen. Een weg,
nader aan boomvrucht verwant is, begrijpt
die niet regt is, heeft beide eene kromte en
het alleen zoodanige aan boomers groeijende
eene bout • het eerste, omdat hi' niet regt is,
vruchten, wierp,
it of stee p , door een zacht
het andere, omdat men hem krom gemaakt
bekleedsel omgeven is. Onder BOONNTRUCIIT,
heeft, terwijI hi' regt had kunnen zijn, en
daarentegen, verstaat men ook die vruchten,
echter een we g blijven. BOOG is hetgeen eene
welker eetbaargedeelte binnen eene harde
bogt heeft •; in de eerste plasts het bekende
be
schaal besloten is, zoo als noten, amandelen.
wapentuig, vervolgens al wat in gedaante
FRUIT verecni g t de ruimste beteekenis van
daaraan nabij komt,
en dus elke niet in zich
ooft met die van boomvrucht, en begrijpt
zelve wederkeerende en niet in het oneindige
alle vrucht, die voor den mensch te genievoortloopende kromme lijn. Cirkelboog, reten is.
genboog, boogschot, enz. KRONKELING is eene
kromming
,
die zich meer dan eenmaal BOORD, KANT, KUST, OEVER, RAND, STRAND,
buigt, eene aaneenschakeling van bogten.
WAL, ZOOM.
Bij het uitstroonten uit Parijsvormt de Seine
Degrenzen van een vlak. BOORD, KANT,
kronkelingen.
RAND en zoom worden in het al gemeen van
degrenzen alter soort van vlakten gezegd ;
BOGTIG, zie Bout.
KUST, OEVER, STRAND en WAL van de grenzen
eener uitgestrektheid lands waar dezelve
BOLSTER, DOP.
door het water bepaald wordt. Tusschen de
Het bekleedsel, dat zekeredingen omgeeft.
vier eerste woordenvindt weder eeneDOP is eene harde schaal. Eijerdop, notendop
meenschappelijk onderscheid plaats, in zooBOLSTER is een buigzaam en ruw bekleedsel.
verre, namelijk, boord en kant de grenslinie
De bolster eener noot. Graan, dat in den bolvan het viak, eenigermate met wiskundige
ster zit. Figuurlijk zegt men van iemand,
striktheid, uitdrukken, en aan dezelvegeene
wiens ware aard en begaafdheden onder een
breedte toekennen , terwijl kant en zoom
ruw en onbeschaafd voorkomen verborgen
eene strook beteekenen, die, hoezeer smal
liggen : de bolster is er nog niet af. H i' moot
in vergelijking der vlakte, welke zij bepalen,
ontbolsterd worden.
echter eenige breedte heeft. Van boord en
rand drukt het eerste die betrekking der
BONDIG, zie Beknopt.
grenslinie tot het inwaarts liggende uit, volgens welke zij hetzelve bepaalt ; het andere
BONT, GESCHAKEERD, VEELKLEURIG.
zegt, dat de grenslinie er rondom loopt. De
boord van eenglas, van een en schotel, is het
Onder de beteekenis van dit laatste woord
zijn de beide vorige vervat. BONT noemt men
uiterstegedeelte der stoffe van glas, of
reeds hetgene slechts twee kleuren verschotel, welke het daarinbevatte el er
eenigt ; echter schijnt het, dat die twee
uit to loo en of of te vallen. Wanneer men
kleuren, in dat geval, stork bij elkander
van cone rivier zegt, dat zij boorden heeft,
moeten afsteken,
gelijk zwart en wit, rood en
zoo verstaat men dat eigenlijk niet van Naar
wit. Eene zoodanige kleurvereeniging wordt
water, maar van haar bed. Eon schip heeft
alsdan, naar de donkersteder beide kleuren,
boorden, een viol heeft randen. Kant zou
zwartbont, roodbont, enz., genoemd. Zijn veto
eigenlijk de scherpe zijde van een ligchaam
en sterkschreeuwende kleuren vereenigd,
beteekenen, en als zoodanig niet een deel der
dan zegt men kakelbont. VEELKLEURIG veroppervlakte, maar de smallere zijvlakte zijn.
eischt,geiijk het woord aanduidt, eene ve rIn dozen zin zegt men: eene steen op zijnen
ecniging van nicer dan twee kleuren, en
kant zetten. Doch hiertegen verzet zich, in
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BORG.

verscheidene anderegevallen, het gebruik.
meestalgebezigd, om het opperhoofd. of een
De kant eener bladzijde is het wit, dat neopperhoofd der duivelen uit te drukken. in
yens den letterdruk op hetzelfde vlak als deze
het figuurlijke gebruik heeft hierom satan
meerderen nadruk, dan duivel. Met de boosoverblijft, en eerie kantteekening is eerie aanaardig heid van eenen satan is sterker, dan
teekening op den witten zoom geplaatst. Zelfkant is eene ter wederzijde van het weefsel
wanneer men zegt van eenen duivel. Ondertusschen behoort, daarentegen, satansch
loopende en uit de stof zelve gevormde
strook. Zoom schijnt, inzonderheid volgens
gewoonlijk meer tot den gemeenzamen
spreektrant, dan duivelsch. Men zegt, in
het tegenwoordige taalgebruik, eerie eenigzi p s verhevene strook te beteekenen, door
eenen ernsti gen zin,
een duivelsch, niet een
satansch voornemen. DROMMEI„ ook dromwelke eene uitgestrektheid omgeven worth.
melsch, is no g gemeenzamer. Het stelt den
Van linnen, taken en andere buigzame dingen, is zoom de omgevouwen en vastgeduivel, niet als een verschrikkelijk, maar bij.
na als een belagchelijk wezen your, en schijnt
maakte rand der stof. Op gelijke wijze zest
men : metgras ,
Dever
ontleend te zip' van de ingedrongen drollige
of bloemen ozoomd.
ni
gestalte, welke de schilders wel eens aan de
is het uiterstegedeelte van het land, naar
afbeelding des duivels geven. De BOOZE is
den kant van het water ;m en zegt het beide
mede eene bijbelsche uildrukking, welke het
ten aanzien der zee en der binnenwateren.
wezen, dat men daaronder verstaat, naar
Strand, daarentegen, worth all met bedeszelfs verschrikkelijkste eigenschap kentrekking tot de zee gebruikt, en beteekent
merkt • figuurlijk gebruikt men deze uiteenen vlakken oever, die onmerkbaar naar
drukking niet. BOOZE GEEST vereenigt beide
de zee afhelt, en menigmaal, we ens de nog
hoofdpredikaten van dit wezen •; daar
verre in het water voortdurende ondiepte,
doze wijs van hetzelve aan te duiden het
voor de schepen gevaarlijk wordt •, van hier
zinnelijke beeld niet voorstelt, hetwelk de
de uitdrukkin g stranden. Kust is de zoom
schilders, door hunne hersenschimmige
des lands zoo verre het oog lien uit zee
afschetsingen, aan het woord duivel verontdekken kan • zij bevat dus eene breedere
bonden hebben, is het woord booze geest,
strookgronds, dan oever, die slechts den
in den ernstigen stijl, van een veel uitgeheeft
uitersten rand daarvan ern
breidergebruik : het schijnt, of een booze
ook meerdere uitgestrektheid in de lengte.
geest de hand in doze zaak heeft •;
de booze
Door wal verstaat men eenen oever, waaraan
geest des minnentjds, enz.
door kunst meerdere verhevenheidgegeven
is, dan dezelve oorspronkelijk had. De oevers
der meeste hollandsche binnenwateren zijn BORDUREN, STIKKEN,
Eene stof op zekere wijze, met draad
wallen, vanwaar, onder onze schippers, de
doornaaijen, zoodat deze op de buitenzijde
uitdrukking aan wal zijn gelijkbeduidend
zigtbaar blijft en aldaar figuren vormt. Het
geworden is met aan land zijn, en de vaste
BORDUREN geschiedt met kleuren, van die
wal, in tegenstelling van schip, of vaarwader stof verschillende, het STIKKEN met
ter,gezegd wordt. Daarentegen loo en de
dezelfde kleur, terwijl, daarenboven, bij
hollandsche kusten grootendeels uit in lage
het bot duren gewoonlijk figuren, bij het
stranden, die het naderen derzelve bezwaarstikken meestal zekere afdeelingen gevormd
lijk maken.
worden.
BOOS, BOOSAARDIG, zie Kwaad.
BORG, GIJZELAAR.
Een persoon, die zekerheid geeft voor de
BOOT, zie Sloe
belofte eens anderen. Volgens het to enwoordige spraakgebruik worden GUZELAARS,
BOOZE, BOOZE GEEST, DROMMEL, DUIVEL, SAvan souverein tot souverein, of ten minste
TAN.
van onafhankelijken persoon tot onafhankeEen wezen, hetwelk men onderstelt tot
lijken persoon gegeven • terwiji BORGEN
eene hoogere klasse dan de mensch te
door de bijzondere leden van eenen staat
behooren, en zijn genoegen in boos doers to
gesteld worden. Gtjzelaars geven de zekervinden. DULVEL en SATAN zijn beide namen,
heid met hunnepersonen, borgen meestal
waarmede de Bijbel zoodanige wezens bemet hunnegoederen • waarom darn ook
stem pelt. De eerste, schoon enkele males
gifzelaars reeds oogenblikkelijk en voor er
ook aan dien geest gegeveli wordende, welke
nog eenige inbreuk op het verdrag heeft
gezegd wordt het oppergebied over anderen
plaats gehad, overgeleverd worden aan denvan zijne soot te voeren, komt menigvuldigenet', wien zij tot zekerheid dienen moeger voor als naam van het geh.eele geslacht.
ten, terwijl borgen onaangeroerd blijven,
De overste der duivelen. Omgekeerd is het
tot dat de oorspronkelijke schuldenaar namet den naam satan • deze, die somwijlen in
erbindtenis
te voldoen.
laat,
awl zijne
v
het algemeen eenen duivel beteekent, wordt
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BORG BLIJVEN, GOEDSPREKEN, INSTAAN, WAARBORGEN.
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BOT.

vrijwillig afstaat van het regi, om den prijs
van het verkochte, bij de overgifte daarvan,
te vorderen ; het eigendomsregt gaat daarbij
dus in allegevallen over. Ondertusschen
sluit de nevenbeteekenis van op goed vertrouwen tegeven het denkbeeld uit van
pandstelling , of , in het algemeen , van
eenige verzekering, anders, dan het woord
van den kooper ; van hier dat borgen niet
ten aanzien van vaste, maar alleen van roerendegoederen, en zelfs onder deze me
van waren, dan van eenige andere dingen
gebruikt wordt. Winkelgoederen borgen.

Iemand zeker stellen, dat door een' ander
niets teen zijn regt gedaan zal worden. Die
nevens
BORG BLIJFT, doet zulks, door zich,
deneigenlijken schuldenaar, te verbinden ;
dat de
die Go ED SPREEKT, door te verklaren,
schuldenaargoed is, of wel, dat men voor
hemgoed zal zijn. Die INSTAAT belooft, dat
hi' voor den anderen zal optreden, in deszelfsplaats staan, en de verantwoordelijkheid
voor hem op zich zal nemen. Eindelijk gaat
hi'j,
die WAARBORGT, de verbindtenis aan
het een hi' gewaarborgd heeft, teen alien
aanval te verdedigen, of, zoo hi' zuiks niet BORST, zie Boezem.
vermag, schadeloosstelling te verschaffen. In
dengenen, die borg gebleven is, heeft men BOS, BUNDEL, PAK, RIST.
dus, als ware het, eenen tweeden schuldeVerzameling van met elkander verb onnaar • in hem, die hoed gesproken heeft,
done din en. Worden deze dingen door
iemand, aan Wien men zich houden kan ;
eenen band bijeen gehouden,die om dezelve
die ingestaan heeft, is ietnand, die den
henengaat, dan vormen zij eenen BUNDEL.
schuldenaar, en de waarborg, ietnand, die
Om de fasces, welke de hoogste overheadsden regtverkrijger vertegenwoordigen moet.
personen te Rome voor zich uit deden draMen zegt borg blUven en goedspreken voor
gen, in onze taal uit te drukken, zegt men
bundel-bUlen. Wil men niet uitclrukkelijk te
eenenpersoon, instlian ook voor eene gebeurtenis, en eene zaak waarborgen.
kennengeven, dat een ronclgaande band het
middel van vereeniging is, dan moet het
woord BOS gebruikt worden. Men zegt even
BORGEN, TE BORG GEVEN LEENEN.
zeer een bos haren, een sleutelbos, als een bos
BORGEN en LEENEN beteekenen zoowel de
stroo, of een bos zwavelstokken. PAK geeft te
daad van TE BORG, of te leen, GEVEN, als die
van te borg, of te leen nemen, inzonderheid
kennen, dat de zamenverbondene din en digt
sedert men het werkwoord ontleenen naauineengeclrongen zijn, hetwelk meestal door
welijks anders meer, dan van onligchamelijke
omwikkeling geschiedt; maar niet altoos ,
zaken,
hoedanigheden, denkbeelden, enz. is
gelijk bij den bundel, door omwikkeling met
beginnen te gebruiken. Leenen, schoon oudeenen band. In lijnwaad, of pa pier geslagene
tijds even beteekenende, zoo als nog uit het
goederen vormen een pak, al zip') zij door
zamengestelde verleenen blijkt, heet, volgeenen band verzekerd. RIST, eindelijk, is
gens het tegenwoordige taalgebruik, het bezit
zoodanig eene verbinding van dingen, waarengebruik eerier zaak, voor eenen tijd, aan
door zij eenen klomp uitmaken, maar aan
een' ander afstaan, met oogmerk, om, na
elhander , met kleine tusschenruimten ,
dit tijdverloop, het geleende terug te erlanvolgen. Eene rist aalbessen, eene rist utien.
gen. Is deze zaak nu zoodanig, dat zij, ook
na hetgebruik, bestaan blip, alsdan gaat BOSCH, ROUT,
WOUD.
het regt van eigendom op den tijdelijken
Verzameling van bijeenstaand houtgewas.
bezitter niet over, en hi' is gehouden, na
WOUD wordt voor eene uitgestrektere verafloop van den vastgestelden termijn, het
zameling van zulk gewas gehouden , dan
eleende zelf, en niets anders in deszelfs
BOSCH. Vol ens den oorsprong ziet het
g
plaats, terug te even. Behoort, daarentegen,
echter op de meerdere grootte van het
de zaak onder de zoogenaamde res fungibilis,
gewas zelf. Het woord woud, dat slechts in
dat is, vergaat zij door het gebruik, zoo als
de zoo veelvuldig verwisselde voorletters w
geld, graan, enz., alsdan gaat de eigendom
en h ( want de slotletters maken hiergeen
lijke bezitter is slechts tot
over, en de tijde
onderscheid ) van HOUT verschilt, geeft te
teruggave van hoeveelheid en soort gehoukennen, dat degewassen, die het vormen
den • ja dit laatste slechts, voor zoo verre
Hit hout bestaan, datzij boomers zijn en
verschil van soort verschil van waarde medegeenszins struiken. Men bezigt echter wood
brengt, of de teruggave derzelfde soort, bij
en hout niet onverschillig : het Haarlemmer
,
uitdrukkelijk baling
beloofd is. BORGEN
hout • niet het Ilaarlemmer woud. Voor
onderstelt, in het nederduitsch, eene geheel
laag struikgewas gebruikt men ook bout,
andere soort van overeenkomst, namelijk
niet woud , of bosch:de hazen zitten in het hout.
niet die van leening, maar van koop, en wel
van zoodanig eenen koop, waarbij de verkoo- BOT, Dom, STOMP.
per, nit goed vertrouwen op den kooper,
Door BOT en STOMP verstaat men hetgeen
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niet scherp is • doch bot worth meer van de
snede, stomp van de punt gezegd. Een bot
mes — een stontpe de en. Overdragtelijk
worth hij bot genoemd, die niet snedig is —
die de noodige scherpte des verstands mist :
hi' is een bot mensch. Van hier, in den
gemeenzamen spreektrant , botterik , voor
zoodanig iemand. Stomp is hi' die traag van
be grip en oordeel is : ik ben stomp van het
lezengeworden. Dom, dat outings ook doof
beteekende, wordt hi' genoemd, die gebrek
aan doorzigt en bevatting heeft : h i heeft
een dons uitzigt. De dontheid ran dezen
'on en is zoo groot, dat hi' bezwaarlijk, in
zijn gansche levers, zal leeren lezen. Van
hier, in de gemeenzame verkeering, dontkop,
domoor, voor een bot, onleerzaam mensch.

BOTHEID, zie Bot.
BOTTERIK, zie Bot.
BOUWEN, OPRIGTEN, STICHTEN.
Uit bouwstoffen een geheel vormen. OPRIGTEN kenmerkt den ligtsten arbeid van
dienaard ; het duidt de zamenstelling van
een gebouw aan uit bestanddeelen, welke
men daartoe alleentijk in de hoogte behoeft
te rigten en te verbinden. Kramen en spelen, op de kermis, barakken voor de soldaten, worden opgerigt. Hetgeen, tot eene blij-

vende woning,
uit duurzamere stoffen en
met grootere zorg is zamengesteld,noemt men
GEBOUWD. STICHTEN is aan jets een bestaan,
een blijvend aanwezen geven, het wordt dus
van de hechtste en duurzaamstegebouwen gezed men sticht kerken en paleizen. Met
dezelfde beteekenis zegt men een rijk stickten, en, bij nog verderen overgang, het gecooed stichten.

BOUWEN (OP JETS), OP IETS VERTROUWEN, ZICH
OP IETS VERI,ATEN.

Met zekerheid iets verwachten. Wanneer
men vastetijk gelooft, dat jets onze verwachti ng niet bedriegen zal, en de gerustheid gevoelt, welke zulk een vast geloof inboezemt,
alsdan VERTROUWT men. Vertrouwen °riderstelt dus nog niet, dat men zijn geloof tot
dengrondslag eener handeling maakt. Die
zich op jets VERLAAT doet meer ; hi' neemt
het een waarop hi' vertrouwt , om zoo te
spreken, tot steunpunt, tot staf, waarop hi'
zich zelven, of den last, dien hi' torst, laat
musters en dat hem begevende zijnen vat te
weeg kan brengen. OP JETS BOUWEN geeft het
denkbeeld, dat men het voorwerp van zijn
vertrouwen tot den grondslag maakt, hetzij
van zijne ontwerpen, hetzij van zijne werkelijke ondernemingen. Toen MILTIADES den
Atheneren voorsloeg, den viand in het open
i op de dapveld te bevechten, vertrouwde hi'

BOVE.

perheid en vaderlandslierde zijner landgenooten. Toen THEMISTOCLES hun aanraadde,
aan boord hunner schepen tegaan,verliet hij
zich op hunne meerdere ervarenheid ter zee;
en Coen ALCIBIADES hun de verovering van
Syracuse en van Sicilie beloofde, bouwde hi'
op zijne eigene tegenwoordigheid aan het
hood des leers,

BOVEN (TE) GAAN, OVERTREFFEN.
Bij vergelijking eenen hoogeren graad bereiken op het een tot schaal van vergelijking
dient. De voorwerpen dezer vergelijking
kunnen even zeer jets kwaads , als lets
goeds zijn. TITUS overtrof zijnen varier YESPASIANUS (of ging hem te boven) in de meeste
hoedanigheden, die in vorsten geprezen worden. NERO wordt als een voorbeeld van wreedheid aangehaald,
doch anderen hebben hem
daarin overtroffen (of ook zijn hem daarin
te bovengegaan). Even zoo kan OVERTREFFEN

en TE BOVEN GA AN dienen, om de eigenschapP zelve te vergelijken. De goedheid van
overtrof die van de meeste vorsten.
wreedheid is zelden te bovengegaan.
Het onderscheid tusschen overtreffen en te
bovengaan bestaat hierin, dat het eerste

TITUS

NERO' S

altoos eerie vergelijking onderstelt van
eigenschappen, of wet van voorwerpen, beschouwd als eigenschappen bezittende. Te
bovengaan wordt ook gebruikt van de
vergelijking tusschen krachten en de uitwerking, welke zij moeten te wee brengen.
Het is niet juist gesproken, wanneer men
ze s t : alle ellende weg te ruimen overtreft
's ntenschen vermogen •; men behoort te zeggen : gaat 's menschen vermogen te boven.
Men zegt : beklagelljk is de toestand van hem,
wiens uit avers zijne inkontstente boven gaan;
niet : wiens uitgaven zijne inkomsten overtref fen. In sommige gevalten wordt wet het
woord overtreffen gebezigd, waar men

volgens het hierboven opgegeven onderscheid, te bovengaan had moeten gebruiken. :Men zegt, b. v. : zifne vorderingen overtreffen mtjne verwachting , niettegenstaande vorderingen en verwachting
geene eigenschappen zijn, en zelfs geene
dingen, gelijksoortig genoeg, om eene vergelijking te gedoogen. Doch men ziet ligtelijk, dat onder deze uitdrukking nog andere
denkbeelden verstaan worden, die de vergelijking mogelijk maken, en het gebruik van
het woord overtreffen wettigen. Wit men
haar volledig maken, dan moet zij heeten :
degrootte zijner vorderingen overtreft de
grootte der vorderingen, die ik van hem vet-wacht had.

BOVENAL, Vocatu, ALTHANS.
Deze woorden strekken, om aan te duiden,
dat hetgeen, waarop zij betrekking hebben,

BOVE.

— 115 —

wel inzonderheid verdient ter hartegenomen
te worden. BOVENAL zegt, dat het the bijzondere oplettendheid verdient, omdat het de
overige bedenkingen in gewigt te boven gaat,
omdat het hethoogste is, waarop wij onze
aandacht kunnen vestigen. God lief hebben.
boven al. Door VOORAL verstaat men, dat de
dus voorgestelde bedenking de eerste behoort
te zijn, waarmede wij ons bezig houden, dus
Diet altoos de hoogste, maar de dringendste.
Bovenal ziet derhalve op het volstrekte
vooral op het betrekkelijke gewigt der zaak.
Eengoed veldheer zorgt wel niet bovenal voor
het behoud zzjner soldaten ; want hij is, om
hoogere bedenkingen , somwijlen verpligt ,
hetzelve in de waagschaal te stollen en zelfs
op te offeren; maar hij is, desniettemin
vooral op de mogelijkheid van eenengoeden
aftogt bedacht •; want deze zorg, schoon zij
die tot het behalender zege niet overtreft,
gaat dezelve no tans vooraf. ALTHANS ziet
op het gewigt der bedenking, in het algemeen • maar stelt niet, zoo als bovenal en
vooral, eene soort van rangorde in, aan welker hoofd
hetdie
bedenking
plaatst•; integendeel scheidt het dezelve van alle de overige,
en zegt, dat, zoo men deze andere al wild
veronachtzamen, men ten minste zulks niet
moest doen orntrent die eene,welke als de
gewigtigste wordt voorgesteld. Een veldheer
moet op alles acht geven, wat toebrengen kan,
om hem de overwinning te verzekeren; maar
althans behoort hij to zorgen voor de veiligheld zzyns leers,
BOVENDIEN, BUITENDIEN, BEHALVE DAT, DAARENBOVEN.
BOVENDIEN en DAARENBOVEN geven eene bijvoeging, BUITENDIEN en BEHALVE DAT eerie
afscheiding te kennen. De beide eerste voorden leveren, om zoo te spreken, bet beeld
van een of meer din en welke men nog met
een verhoogd. Deze bijvoeging wordt in charenboven, door het tusschengeschovene koppelwoordje, nog eenigzins versterkt. Bovendien en daarenboven hebben dus betrekking
tot hetgetal der in het midden gebragte
zaken, of redenen. Buitendien heeft zulks
meer tot de soort derzelve. Trouw het meisje,
hetwelkgij vrzyt; zij is good, verstandig, en
bovendien schoon. Trouw haar, zij bezit alle
hoedanigheden, welke gij verlangen kunt, en
buitendien, hebt gij haar trouw beloofd. Be-.
halve datzegt niet, dat hetgene men nog aanvoeren wit van het to voren aangevoerde verschilt, maar alleen, dat het daarvan gescheiden, dat het nog niet aangevoerd is. Onnaluurlijk zou het zijn, indien het kind de liefde
der ouderen niet met liefde beantwoordde •
maar behalve dat, is het hun dankbaarheid
verschuldigd voor de menigvuldige opofferin°en, die zij zich, om deszelfswille, getroosten .

BRAS.

BRAAF, EERLIJK.
Overeenkomende, of overeenkomstig handelende
met
• aan andsde pligten,
welke wij
ren verschuldigd zijn. EERLIJK geeft te kennen, hetgeen de pligten niet schendt, door
anderen to bedriegen. Een eerltjk man is
hij, die geen bedrieger is. BRAAF ziet op
deugdzaamheid, in het algemeen. Hierom
kan men wel zeggen , dat een brasf
man in alles een eerlijk man zijn zal •
maar omgekeerd zou het te stork zijn,
indien men wilde beweren, dat een eerlzjk
man in alles een braaf man was.
BRAAK, ONBEBOUWD.
Worth beidegezegd van land, dat onbearbeid ligt ; maar ONBEBOUWD zegt zulks in het
algemeen, zoowel van nog onontgonnen, of
ook weder verlaten, als van voor eenen tijd
ledig liggend land. Men zegt daarentegen, dat een stuk gronds BRAAK ligt, wanneer het,volgens eenen, in vroeger' tijd
meer clan tegenwoordig, geldenden regel
van landbouw, eene zekere tusschenpoos
ongebruikt gelaten wordt, opdat de werking
van den dampkring de uitgeputte vruchtbaarheid herstelle. Zie ook BAR.
BRADEN, zie Bakken.
BRAND, GLOED,VLAM, Vuun.
Zigtbaar gewordene warmtestof. Wanneer
de warm testof zich van de ligchamen, vvaarmode zij in eenen stoat van rust verbonden
was, losmaakt, en zigtbaar wordt, alsdan
levert zij het verschijnsel, dat wij VUUR noemen. Geschiedt doze ontbinding, door de
vereeniging der daartoe vereischtegassoorten, reeds op eenen afstand van het bran•
lend ligchaam, alsdan ziet men eene VLAM ;
naderbij geschiedende , vertoont,zich slechts
GLOED. BRAND noemt men de ontbinding der
brandbare stof, door welke vuur to weeg
gebragt wordt, of, om in de taal des gemeenen 'evens te spreken , het vuur in zijne
werking op de brandstof.

BRANDEN, GLIMYIEN,GLOEIJEN, zie Glimmen.

BRANDING, zie Baar.
BRASSEN, SLEMPEN, SMULLEN.
Met wellust en overdadig spijs nutt y en.
wijst op het onder elkander eten
van velerlei geregten, gelijk bij gastmalen
gewoonlijk plaats heeft ;• oudtijds he ette het
woord mengen. SumrErt, waarmede in verscheidene talon klankverwante woorden overeenkomen,schijnt gevormd te zijn van het
geluid, hetwelk , bij het gulzig doorzwelgen
BRASSEN

van spit s en drank, te wee gebragt worth.

i6
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SmuLLEri,00rspronkelijk door wijn verhit worden, moet dus, in vroegere tijden, op het onmatige gebruik van drank gezien hebben.
Volgens het tegenwoordige gebruik ziet het
meer op de vettigheid der vaste spijs, en het
streelende, hetwelk niet te schraal bereide
spijs voor den smaak heeft. Van bier zich
besmullen, voor zich met vet bemorsen.

BREK.

BREIDEL, GEBIT, TEUGEL, Toots.
Werktuig, waarmede lastdieren, en vooral
aarden, bedwongen en bestuurd worden.
A
GEBIT en BREIDEL zijn zeer na aan elkander
verwant ; zij beteekenen dat gedeelte van
het hoofdstel,
hetwelk in den mond der
paarden gelegd wordt , en het eigenlijke
middel is, waardoor men van deze dieren
meester wordt. Gebit is het een waarop
hetpaard bijt, dus het deel, dat onmiddeBREED, zie Buim.
lijk in den mood van het paard lit • onder
breidel zijn ook de zijstukken, kinketting en
BREEKBAAR, BROKKELIG, BROOS.
Wanneer een vast ligchaam, hetzij om den
al het verder ijzerwerk begrepen. TEUGEL is
de riem, welke aan den breidel vast is, en
geringen zamenhang 'van deszelfs deelen ,
he om deszelfs weinige dikte, gemakkelijk
dient, om hetpaard te besturen. Onder TOON
in stukken valt, alsdan zegt men, dat het
wordt eigenlijk het geheele hoofdstel verEEKBAAR, BROOS, Of BROKKELIG is. Breekbaar
staan, alle welks deelen zamenwerken , om
BR
hetpaard onder bedwang van den ruiter te
is eigenlijk slechts het een gebroken kan
worden •; eerst in de tweede plaats beteekent
brengen.
het iets, om hetwelk te breken weinige kracht
vereischt wordt. Bij broos, of, zoo als men BREKEN, VERBREKEN, VERBRIJZELEN,VERGRUIhet in den gemeenzamen om an uitspreekt,
ZEN, VERNORZELEN, VERPLETTEREN.
Op eene geweldige wijze, door werktuibros, is deze beteekenis de oorspronkelijke,
n als een gevolg daarvan, drukt het de
gelijke middelen en werking van buiten ,
e,
eigenschap van ligt te breken nog sterker uit,
den zamenhang doen ophouden. BREKEN ( te
weten het bedrijvende werkwoord, hetwelk
dan breekbaar. Eene wijnflesch is voorzeker
bier alleen vergeleken kan worden, ) zegt
breekbaar, schoon zij niet wel broos genoemd
kan worden. De vergankelijkheid van het
dit, in het algemeen, ook dan, wanneer de
leven wordt derhalve nadrukkelijker te kenzamenhang niet de eigenschap is, waardoor
nen gegeven door het woord broosheid, dat
hetgebrokene aan zijne bestemming voldaarvoor in gebruik is , dan dat men het
deed, of ons totgebruik strekte. Men breekt
even zeer een stuk brood, hetwelk,
eerst in
leven breekbaar noemt. Broos, bros, wordt
minder overgesteld teen hard, dan wel tegen
kleinere brokken verdeeld, genuttigd worden
k wanneer het bros
kan, als eenen wijnkelk, die slechts door
taai. Gebak is smakelij,
is. Brokkelig noemt men datgene, waarin de
den zamenhang zijner deelen waarde heeft.
zamenhang der deelen niet gelijkrnatig is
,
VERBREKEN
bij hetwelk de beteekenis door
zoodat het, brekende, niet in ruffs of poeder,
het voorzetsel versterkt is , wordtgezegd
maar in kluitjes, of brokjes, overgaat, die in
van het breken van ding,
en wier gebruik en
zich zelve sterker vereenigd zijn, dan te
nut niet alleen uitsluitend in derzelver zavoren degeheele klomp.
menhang bestond
maar die ook bestemd
,
waren, om eenen zamenhang tusschen anKOEVOET.
dere din en te wee te brengen. Men verBREEKIJZER,
Deze woorden verschillen alsgeslacht en
breekt ketenen en banden , maar niet een
stuk huisraad, eenen stok. VERBRUZELEN is
soort. Elke KOEVOET iS een BREEKIJZER, maar
niet omgekeerd. Koevoet, namelijk, is zulk
in zeer vele stukken breken. Wil men aanduiden, dat deze stukken zeer klein zijn ,
een breekijzer, hetwelk, van onderen eenigzins omgekromd, en van eene sleuf voorzien,
hetwelkgroot geweld bij het breken ondereven zeer tot het uithalen van spijkers en
stelt. zoogebruikt men het woord VERGHUIbouten, als tot het sloopen van muurwerk
ZEN. VERNORZELEN onderstelt insgelijks, dat er
gebezigd kan worden. Het werktuig heeft
groote kracht aangewend is, en tevens, dat er
den naam van deszelfs gelijkvormigheid met
eene soort van vermaling, of kleinwrijving
dengespletenen en gekromden hoef der runheeftplaats gehad ; want het woord stamt of
van het oude mor, bijten , waarvan nog het
deren.
fransche mordre, morceau, en zelfs het met
BREEUWEN, KALEFATEREN.
morzelen zoo naauw in klank verwante
Indien men aan het uitheemsche woord
morceler aikomstig is. Even als vermorzelen
KALEFATEREN burgerregt wil geven, zou het
op eene vergruizing duidt, door vermaling
dengeheelen arbeid van den kalefaat, of
te wee g gebragt, zoo onderstelt VERPLETTEscheepsdigter, beteekenen, waarvan BREEDREN een vergruizen door drukking , door
WEN eengedeelte is. Breeuwen en pikken
kneuzing. Breken, verbrzYzelen en vergruibehoort, in dat geval, beide onder kale azen worden meestal van harde zelfstandigtoren.
heden gezegd, die aan de botsing niet in het
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BRIE,

delijke vertu e n van dat vermogen wit afminste toe even. Een matige stoot breekt
eerieglasruit , een daarin geworpen stee pzonderen, hetwelk de beweging onzer ledematen bestuurt, kan men zeggen, dat het
verbrijzelt die, en een kanonkogel zou Naar
eerste het andere, of ook wel het bewovergruizen. Vernzorzelen , en vooral vergen lid zelf leidt. In dezen zin leidt bet
pletteren, zegt men, daarentegen, van weekeoog de hand des schilders, die het penseel
re staffer. Bet rad eens zwaar beladenen
wagens zal het been des ongelukkigen, die
voert, waarmede hi' de verwen op het doek
daarondergeraakt, vermorzelen; een groote,
daarop vallende , steen kan het verpletteren.

brengt.

BRENGEN, GEVEN.
Oorzaak zij,
n dat iets tot ons kome. Schoon
BRENGEN, LEIDEN, VOEREN.
in verscheidene gevallen de beteekenis dezer
Plaatsverandering regelen. De bijvoeging
woorden genoegzaam uit elkander loopt, om
van het woord LEIDEN vereischt, dat men degeene synonimische onderscheiding te beb oeven , naderen zij echter, in andere, en
be paling zoo ruim neme. VOEREN en BRENGEN
voegen daarbij de beteekenis van de naaste
vooral in het oneigenlijke gebruik, elkander
oorzaak derplaatsverandering to zijn. Brenzeer nabij. Men zegt, b.v., dat een boom vruchyen is eene zaak van plaats doen veranderen,
ten BRENGT en GEEFT ; dat iets genoegen, verdriet gee ft en brengt, of aanbrengt. Geven ,
onverschillig welk middel of voertuig daartoe aangewend worde, maar altoos met bedat in den eigenlijken zin terhandstelling,
trekking tot eene plaats , werwaarts het verof over an van eigendom, althans van bezit,
voerd wordende bestemd is. Wordt dezeplaats
medebrengt, blijft ook, in dit overdragteniet uitgedrukt, dan verstaat de spreker die,
lijke gebruik, meer beteekenen, dan brengen.
waar
hi'j zich bevindt. Breng den brief naar
Van eener boom, Wiens vruchten voor ons
denpost wit zeggen : neent den brief van de
van geen gebruik zijn, een' wilden appelplaats, waar hi' nu is, en bezorg hem ter
boom, b. v., waaraan slechts onbruikbare
plaatse, van waar de post vertrekt. Men gehoutappels groeijen, kan men zeggen, dat hi'
vruchten brengt, maar niet, dat hi' die gee ft.
bruikt, in ditgeval, brengenzells, om zoodanig
eerie beweging uit to drukken, wier rigting
Van eene goede daad zal men zeggen, dat zij
zegen brengt, van het Opperwezen, dat hi'
van den spreker afgaat. Zegt hij, daarentezijn' zegen geeft ; en dit laatste wel om
gen. alleenlijk : breng den brief, dan moet de
beweging hemwaarts gerigt zijn. De Frantwee redenen, vooreerst omdat de zegen, als
het eigendom van het Opperwezen, door
schen onderscheiden hierporter en apporter.
hem aan ons geschonken , in ons bezit
Bij voeren vervalt het denkbeeld eener plaatsgesteld wordt, en vervolgens omdat Gods
bestemming. Wit men derhalve to kennen
zegeningen, als de regtstreeksche uitvloeisels
geven, dat de beweging eene bepaalde rigvan zijnen wil, kunnen ondersteld worden,
tin g heeft, zoo mot men zulks daarbij uitmeer onmiddellijk tot ons to komen, dan de
drukken : naar huis voeren, opwaarts voeren.
belooning, die, door zijne genadige beschikDoet men zulks niet, zoo blijft de rigting
king, het natuurlijke en dikwijls langzame
geheel onbepaald, en zelfs valt alsdan soms
gevolg eener goede handeling is.
alle denkbeeld eener rigting weg. Het schip

voert de nederlandsche vlag, voert twintig
stukkengeschut. In eenige spreekwijzen na- BRIESCHEN, HINNIKEN.
Twee bekende en zeer wezenlijk onderdert de beteekenis van voeren zeer tot die
scheidene geluidmakingen der paarden. BRIEvan leiden, zoo als, wanneer men zegt : het
SCHEN is het op eenmaal en eenigzins proesleer teen den viand voeren, een schip voetend uitstooten van den adem, HINNIKEN het
ren. Wel is waar, men kan niet zeggen, dat

de veldoverste, of de schipper, de naaste oorzaak der beweging van het krijgsheer, of het
vaartuig is, doch echter wordt niet alleen het
schip, maar ook het leger, als een geheel
werktuigelijk ding beschouwd, ontbloot van
het vermogen, om zelf zijne beweging to regelen. Dit is niet het geval met datgeen,
waarop men leiden toepast. Leiden onderstelt
altoos, dat hetgeen geleid wordt, hetzij door
natuurlijke neiging, of loop, het vermogen
bezit, om zelf eene, al is het clan eene verkeerde, of tot het oogmerk des geleiders niet
gedienstige rigting aan zijne beweging teey en, Men leidt eenen blinder', een paard,
eene waterk liet. Wanneer men het verstan-

uitgeven van een lang aanhoudend geluid,
dat door eene soort van trilling afgebroken
wordt, en eenigermate gelijk is aan dat,
hetwelk de geiten al blatende maken. Voor
hinniken gebruikt men ook wet eens ginniken,
greniken en grinneken, in welke spelwijze
het daarenboven eene soort van niet zeer
wellevend la then beteekent , die eenige
overeenkomst van geluid met het hinniken
der g arden heeft. doch om welke aan to
duiden het woord hinniken nimmer gebezigd wordt. Brieschen wordt wel eens ook
van het geluid der leeuwen gezegd : een
brieschende leeuw ; beter echter : een brullende leeuw.
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BRIJ, PAP.

Bnu, misschien van brifzen, brifzelen, is
dikker, dan PA p, welk woord oorspronkelijk,
naar het schijnt, een kinderkostje beteekent,
en zijnen, in verscheidene talen gebruikt
wordenden, naam van het eerste stamelen
der kinderen ontleend heeft.
BRODDELAAR, zie Broddelen.
BRODDELEN, KiOEIJEN.
Slecht werk maken. Is het werk niet goed,
doordien er een gebrek in den arbeid is, dan
noemt men het GEKNOEID. GEBRODDELD ZOU
misschien, naar de oorspronkelijke beteekenis,Inoeten heeten bemorst, leelijk, als wan-neer het overeen zou komen met het hoogduitsche sudeln , waarvan ores bezoedelen
(zie dat woord). Vol ens het gebruik beet het
echter meer, in de wargebragt. Eerie teekening, een naaiwerk, kan geknoeid zijn •; een
schrift, breiwerk, waarbij het inzonderheid
op zekere vaste volgorde van letters, of steken, aankomt, noemt men, wanneer teen
deze orde gezondigd is, gebroddeld, of broddelwerk.
BRODDELWERK, zie Broddelen.
BROEK,

MOERAS.

MOERAS is

eene die to opgevuld met water
en met eene aardachtige stoffe, welke bijna
dezelfde soortelijke zwaarte als het water
hebbende, of op eenige andere wijze daarmerle vermengd gehouden wordende, het
moeras noch begaanbaar, noch bevaarbaar
maakt. Ofschoon zoodanig moeras weekere
en droogere plaatsen hebben kan, zonder
aard en naam te verliezen, moet echter het
grootste gedeelte noch vaste grond, noch
water zijn. Is, daarentegen, de grond slechts
hier en daar metpoelen en moerassen doorsneden, of daardoor gebroken (van waar het
woord), alsdan vormt dezelve het een men
BROEK en broekland noemt.
BROMMEN, KNORREN, MORREN.
Een do f engrof geluid maken. Het geluid,
words meer
hetwelk men BRONDIEN noemt,
met mond en neus, dan met de keel voortgebrat ; KNORREN, daarentegen, geschiedt met
de keel. De roerdomp bromt, het varken
knort. Bij het overdragtelijke gebruik is dit
onderscheid in achtgenomen. Van eenen
pogcher, eenen grootspreker, zegt men, dat
hij op zijne afkomst, zijne laden bromt,
omdat een snoever gewoon is, zijnen lof met
voilen mond en bolle kaken (tumido ore) op
te snijden, van waar ook de uitdrukking
blaaskaak gekomen is. Knorren words gebruikt, om aan te duiden, dat men niet met
duidelijke woorden, maar met grove, uit de
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keelgehaalde, klanken, zijne ontevredenheld te kennengeeft. Het woord heeft ook
meestal eene kwade beteekenis, die nog duidelijker uitkomt in de of elude woorden,
knorrig, knorpot, enz. MORREN is in het
algemeen binnensmonds, en zonder in woorden uit te bersten, teekens van ongenoegen
geven. Het wordt inzonderheid gezegd van
ondergeschikten, die over de behandeling,
hun door hunne meerderen aangedaan, een
nog half bedwongen misnoegen toonen. Het
volk, het leer be on te morren.
BRON, WEL.
Plaats, waar levend water uit het aardrijk
te voorschijn komt, en dit verschijnend water
zelf. WEL, van waar opwellen en opwelling
gevormd is, schijnt het opkomen van water
uit de die to te beteekenen. BROIL is alle
verschijning van water uit den boezem der
aarde, al is het niet uit de die to maar uit
eene meer verheveneplaats, b. v., een rotswand. Het water, dat Mozes, door den slag
met zijnen staf, uit de steenrots deed te voorschijn
komen ,
was
eene bron , maar eene
wel. Daarentegen zal men zeggen : in dien
kelder is eene wel
eene bron. Ook noemt
,
men wel, of kwel, de plaats, waar, in onze
buitenpolders, water uit den grond opgeperst
wordt; en de, meestal buitendijksche, landen,
die aan zulk eene opwelling onderworpen
zij,
n dragen den naam van kwelders. Om de
algemeener beteekenis van bron schijnt dit
woord overdragtelijk van oorsprong in gebruik gekomen te zijn. (Zie het volgende

artikel).
BRON, OORSPRONG.
De eerste zaak is eene reeks van uit elkander ontstane zaken, of wel de eerste verschijning, waarmede eene zaak heeft aangevan en om vervolgens in den toestand te
komen„ waarin wij haar zien, beet haar
OORSPRONG ; dat een hetwelk den grand bevat, waarom zij aanwezig zijn kan, is hare
BRON. De bron van het zedebederf der Romeinen was hun overmatige rijkdom; en wanneer
men tot deszelfs oorsprong terug gaat, vindi
men dien in hunne aziatische veroveringen.
MOOS, zie Breekbaar.

BROUWEN, zie Berokkenen.
BRUIDSCHAT, HUWELIJKSGOED, ITITZET.
Het een bij het aan aan van een huwelijk,
aan de verbondenen tengeschenke gegeven
wordt. BRUIDSCHAT beteekent
,
volgens het
g ebruik , die geschenken, welke de bruid ,
van hare ouders, verwanten en vrienden
ontvangt m6n broeder heeft aan mine doch.
ter, bU hare echtverbintenis, eenen aanzien-
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lijken bruidschat gegeven, bestaande in een
zilveren tafelservies, een jaarlijksch inkomen van duizendgulden, enz. HUWELIJKS—
GOED wordt datgene genoemd, hetwelk bruid
en bruidegom beide ten huwelijk aanbrengen, als geld, effekten, panden, enz. UITZET,
k bepaalt zich, als verwant met de
eindelij,
twee andere woorden , voornamelijk , tot
huisraad, linnen, kleederen, enz., welke
bruid en bruidegom, die, bij de voltrekking
des huwelijks, het ouderlijk
e huis verlaten,
van hunne ouders bekomen: mijn noon kan
wel, wanneer hi' trouwt, op een' goeden
zet rekenen, maar ik kan hem een kapitaal
merle even.
BRUIKBAAR, GESCHIKT.
Het een tot middel dienen kan, om een
doel te bereiken. Kan eerie zaak, door de
hoedanigheden, welke zij in zich zelve bezit,
bijzonder dienen, om zulk een doel te bereiken, dan is zij daartoe GESCHIKT. Zijn hare
hoedanigheden niet zoodanig, dat zij met de
bereiking van dit oogmerk strijden, dan is
zij BRUIKBAAR. Eene zaag is geschikt, om eenen
paal in stukken te verdeelen, omdat zij, in
de hardheid der stof, waaruit zij bestaat, en
in hare tanden,
de hoedanigheid heeft, die
bijzonder vereischt wordt, om. de vezelen
van het bout allengskens te verbreken. Een
mes zou er toe bruikbaar zij,
n omdat een
mes, hoezeer nietgetand, en dus de bijzondere geschiktheid der zaag missende, no tans
niets heeft, dat met het oogmerk strijdt.
Een stroohalm zou er noch geschikt, noch
bruikbaar toe wezen, omdat de hoedanigheld des halms van broos en stomp te zijn,
strijdig is met het doel, dat men zich voorskit.
BRUISEN (HET), HET RUISCHEN.
Geluiden, door bewogene vloeistoffen te
weeg gebrag,
t of overeenkomst hebbende
met die ,
welke bewogene vloeistoffen te
weeg brengen. RUISCHEN is dat suizelend
geluid, hetwelk eene kabbeling, of matige
g
,
olving, door het schuren der waterdeelen
zoo teen elkander, als tegen de oevers,veroorzaakt. Meest bezigt men het van eenen zacht
vlietenden stroom. Het ruischend beekje.
Wordt degolving zoo geweldig, dat zij bruis,
dat is schuim, opwerpt, alsdan zegt men,
dat het water BRUIST. Eene bruisende zee.
Ook op andere geluiden overgebragt, is bruisen sterker, dan ruischen.
BUIGEN, zie Bogt.
BUILEN, ZIFTEN.
Het eerste is eene snort van het tweede ;
het is ZIFTEN door eenen buidel, of zak, gelijk
de bakkers het meel, door middel van een,

BUIT.

met gaas bespannen, houten gestel. Ziften,
geschiedt door eene, met de handen been en
weer bewogen, zeef, EunEri door het ronddraaijen van den buil.Men zift rijst, grutten,
boonen, enz., men built alleen meel.
BUIS, PLTP.
Langwerpig en in de lengte doorboord
ligchaam, bestemd, om doorgang te verleenen. PIJP heet oorspronkelijk eene buis, die
door an verleent aan geluid, of eigenlijk
aan lucht, welke zij in die trilling heeft helP brengen, waardoor het geluid veroorzaakt wordt. Die in het riet zit lean pijpjes
snOden naar iemands pijpen Jansen. Orgelptjp, zakpijp. Vervolgens buizen van allerlei aard : tabakspijp, armpijp, waterpijp.
Ook langwerpig vaatwerk : eene pijp olie,
maderawijn. Ofschoon in deze verdere beteekenissen zichdie van eengeluidgevend
werktuig verloren heeft, blijft echter een
vereischte van zoodanig werktuig het woord
pdp, in welken zin men het ook neme, aankleven, namelijk dit, dat de wanden der
pijp d oor sans uit eene harde stoffe bestaan.
Algemeener is de uitdrukking BUIS. Aders en
andere soortgelijke weeke vaten in het dierlike ligchaam zijn buizen, maargeene
pijpen. Voor het overige wordt, ook tot aanduiding van do orlon met onbuigbare
wanden, buis in het gebied der wetenschapP en kunsten gebruikt, terwij1 pijp meer
tot hetgemeene leven beperkt blijft •: de buis
van Torricelli, haarbuisjes, enz.
BUIT, PRIJS, PROOI, ROOF, VANGST.'
Het een men met geweld in zijn bezit
brent. Is dit geweld geheel en al onwettig,
dan is het dusgeeigende een ROOF. ZOO zegt
men : struikroof, kerkroof. Is het geweld
door het regt der volken gewettigd, dat is,
zijn twee natien met elkander in stoat van
oorlog, dan heet het roerend goed, hetwelk
de striders der eene partij aan de andere
ontnemen, BUIT. Beladen met buit, keerden
de soldaten van hunnen tot terug. VANGST
wordt van levende wezensgezegd, welke men
in zijne ma s t brengt, hetzij op de jagt, visscherij, of in den oorlog. Oudtijds, ton men
degevangenen nog tot slaven verkocht,
konden zij onder den buit gerekend worden • thans is een opgeligt vijandelijk detachement eenegoede vangst. PRIJS, van
het fransche prise, ziet op de daad van
nemen • het is eigenlijk het genomene. Doch
daar, bij de uitdrukkingen prijs maken,
pri:js verklaren en dergelijke, stilzwijgend
het woord goede gedacht wordt, voor goeden
prijs houden, tot goeden prijs verklaren, zoo
verstaat men menigmaal onder prijs het
wettig genomene. PROOI is de vangst, welke
verscheurende dieren doen. Al datgeen der-
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halve, waaraan men, overdragtelijk, eerie
proof toekent, stelt men aan een verslindend
diergelijk, dat lets bemagtigt, om het to
vernielen. .Deprooi der ondeugd.
BUITELEN
,
DUIKELEN, TUIMELEN.
Met het ligchaam eerie omwenteling maken. Geschiedt deze omwenteling door het
nederwaarts buigen van het hoofd en het
overslaan der voeten, onverschillig naar
Welke zijde, voor- of achterwaarts, maar op
dengelijken grond, dan heet zulks mum.
Maakt het ligchaam, al dalende, eerie omzwaaijende beweging, gelijk menigmaal, bij
het vallen van eerie aanmerkelijke hoogte,
gebeurt, dan zegt men, dat het TUIMELT. Hi'
tuimelde den trap, den muur af. DUIKELEN,
als het voortd. werkw. van duiken
geeft
,
eerie buiteling to kennen, bij welke men het
ligchaam voorover buigt. Het gewone buitelen der kinderen is slechts duikelen • de
kunstenmaker,
die het ligchaam achterover
buigt, en in die houding de beenen overslaat,
duikelt niet, maar buitelt ; doet hi j, in eenen
8prong naar beneden, eenen ommezwaai,
dan tuimelt hi j.
BUITEN, zie Boren.
BU1TENLANDSCH, UITHEEMSCH, VREEMD.
BUITENLANDSCH is het een niet tot het
land behoort , waarin men zijn verblijf
heeft. Men noemt buitenlandsch zoowel hetgeen een ander land betreft, als het een er geschiedt, of voortkomt.Buitenlandsche zaken,
belangen , berigten , voortbrengselen. UITHEEMSCH stelt het buitenlandsche voor , uit
het oogpunt, dat het niet tot ons heem , of
heim, dat is, ons huffs, of vaderland, beboort, dat het ons vreemd is. Zoo worden
uitheemsche zeden teen vaderlandsche ,
uitheemsche pracht tegen vaderlandsche eenvoudigheid overgesteld. Van hier , dat aan
uitheemsch eene ongunstigere beteekenis
verbonden is, dan aan buitenlandsch • en
dat het een men niet van dezen ongu.nstigen
kant wil aanduiden, of waarop het denkbeeld van vreemd niet toepasselijk is, ook
geenszins uitheemsch, maar buitenlandsch
genoemd wordt. Buitenlandsche betrekkingen, een buitenlandsch reisje. VREEMD is niet
alleen dat een,
hetwelk niet uit een land
met ons is, maar wordt zelfs dikwerf teen
eene stall, of plaats, overgesteld; zoodat iets,
hetwelk uitAmsterdam komt, in Rotterdam
vreemd kan zijn. Ook heeft het verscheidene
andere beteekenissen , als : niet tot onze
familie behoorende : mijn noon kwam bij
mil eten en brat nog eenen vreemden gas
mede • onbekend : zij is mz:j geheel vreemd •;
nietgebruikelijk : hi heeft eene vreemde
uitspraak , kleeding , enz. Ook zegt men
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vreemd haar voor valsch haar, of dat ons
eigen niet is.
BUL, STIER.
Een voiwassen mannelijk rund. Tusschen
de woorden, in hunne eigenlijke beteekenis,
is weinig verschil. Alleenlijk is het eerste
meer onder de landlieden, het andere in de
algemeene spreek- en schrijftaal gebruikelijk. Daarom misschien wordt door de laatste,
in sommige gevallen, het woord STIER gebruikt, waar men het niet door BUL kan doen
vervangen. Zoo heet het tweede teeken van
den dierenriem de stier, niet de bul. Daarenteen zegt men een bulhond, niet een stierhond, waarschijnlijk omdat wij dit woord
ontleend hebben van het bulldog der Engelschen, in wier taal het woord bull van een
algemeener gebruik is, dan in de onze, zoodat zij het zelfs voor het bekende sterrebeeld
bezigen. The bright bull, zegt THOMSON', zinspelende op de heldere ster van het stierenoog.
BULDEREN,

AANGAAN, RAZEN, TIEREN, LEVEN

MAKEN.

De Iaatste vier uitdrukkingen zijn onder
vergeleken. BULDEREN iS eene soort
van rommelend, zich bij vlagen verheffend,
geweldig geraas maken, gelijk de wind, wanneer hi'j uiterst heftig is. Het bulderen des
orkaans. De Bonder en hetgeschut bulderen.
AANGAAN

BULT, BOGCHEL, BUIL.
Rondachtige verheffing eerier oppervlakte,
BULT is elke kleine zoodanige verheffing: die
ketel is zol bulten • wat is deg rond hier bultig ! BOGCHEL is de tegennatuurlijke uitpuiling van de ruggestreng, welke anders ook
wel met den algemeeneren naam van bult
wordt aangeduid. Govert met den butt. BUIL
is elke andere kleine uitpuiling des ligchaams,
inzonderheid eerie kortstondige, door opzwelling der deelen, die onder de huid liggen,
veroorzaakt. Zich eene buil in het hoofd vallen • pesibuil.
BUNDEL,
zie Bos.
BURG, BUBGT, KASTEEL, SLOT.
Versterkte plaats van matige grootte. Oorspronkelijk duiden alle de woorden die soort
van sterkten aan, welke, in de tijden van
het vuistregt, aan den adel tot woningen
dienden. BURG en BURGT, die slechts inspelling schijnen to verschillen, worden gemeenlijk afgeleid van bet en geborgen, en zouden,
in lien zin, eeneplaats beteekenen, binnen
elke men, den stria in het vlakke veld niet
w
kunnende volhouden, zich borg, of verdedi de. IHRE en ADELUNG hellen over, om deze
woorden tot het oude bijrgia, sluiten, te bren=
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gen , doch latere taalkenners verkiezen
desniettemin, de afleiding van b e y en. SLOT,
daarentegen, komt onbetwistbaar van sluiten,
en kenmerkt dus de vest van den kant, dat
zij gesloten is, dat de viand er niet binnen
kan. dat zij hem uitsluit. Daar beide de
woorden, hier te lande, buiten hedendaagsch
gebruik geraakt zijn, en slechts tot de vroegere geschiedenis behooren, zoo geeft de
tegenwoordige taalgewoonte tusschen dezelve
geen onderscheid aan de hand. Sommige
overgeblevene vestingen van dien aard beeten burg, andere slot. De burg te Leiden,
het slot te Muiden. Algemeen wordt door
onze vaderlandschegeschiedschrijvers, orn
de verblijven van den adel aan te duiden,
weer het woord slot, dan burg gebezigd. In
navolging der Duitschers, bij welken het
woord in dien zin aanwezig is ,
gebruiken
wij somwijlen slot, om de woning van buitenlandsche voornamepersonen te kennen
tegeven, echter meer nog in de eene of
andere zaneristelling, dan alleen en op zich
zelf : lustslot, jagtslot, enz. KASTEEL, overeenkomende met bet fransche château, of
eigenlijk' met de oudere spelling castel, die
nog in sommige deelen des koningrijks gebruikelijk, en in namen, zoo als castelnaudary, castel-bajac, aanwezig is, stamt of van
castellum, het verkleinwoord van castruns .
In dien zin, zou dus elke kleine vesting kasteel kunnen heeten. Bij de Franschen echter
had het ongeveer dezelfde beteekenis, als
burg en slot bij de Duitschers en bij ons.
Naderhand is het bij ons in gebruik gebleven,
om die soort van vesting aan te duiden, welke binnen de steden, of beter nog in den loop
van derzelver ringinuur, werd aangelegd,
ow de burgerij in teugel Le bouden, en eene
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wijkplaats aan de bezetting te verschaffen.
Van dezen aard is het kasteel te Antwerpen.
BURGWAL, GRACHT, KAAI.
Het woord BURGWAI, in zijn tegenwoordig
gebruik, en als zinverwant met GRACHT en
KAAI, isplaatselijk. Te Amsterdam noemt
men burgwallen zekere, thans ter wederzijde
met huizen bebouwde, maar voormaals tot
de oude omwallingen der stall behoord
hebbende, grachten. Poorburgteal, achterburgwal, kolveniersburgwal. Door een zonderling verloop van beteekenis is men voorts
aldaar, in de gemeene volkstaal, den naam
burgwal aan het uitgegraven en niet aan het
opgeworpen deel der oude stadsomsluiting
gaan hechten. Burgwal-water •; werp het
veil ntaar in den burgwal. Dit zegt men
zelfs van het water dier stadsgedeelten
welke ook te Amsterdam den naam van
grachten dragen. Heerengracht , keizersgracht. Gracht kenmerkt de huizenrijen
langs het water, van den leant der tusschen
beide loopende, uitgedolven di to kaai,
of kade, van dien der opgeworpen hoogte ,
of den oever-wal, waarop zij staan. Daar nu
eene gracht noodwendig twee boorden hebben moet , zoo onderstelt zij altoos eerie
dubbele rij huizen, door welker midden de
eigenlijke yacht henenloopt; bij eenen omgeworpen wal is dit een vereischte; er zijn dus
ook met huizen bezette kacujen,die Beene overzijde hebben. In landen, waar de gegravene
kanalen minderalgemeen zijn,dan in de Nederlanden,dragen de met huizen bebouwde oevers
den naam van grachten niet, maar op sommige plaatsen wel die van kaat:fen. Dezen naam,
b. v., geeft men binnen Parijs aan de oevers
der Seine. Quaidu Louvre, quai des Orfévres.

C.

CEEL,

CEDEL, zie

List.

CEL, KANERTJE.
Klein vertrek. KANERTJE is elk klein vertrek, mits het boven dengrond zij. CEL is
een klein vertrek onder verscheidene andere
van dezelfde snort, gelijk in de kloosters. Van
bier cellebroeder, voor een monnik.
CELLEBROEDER, zie Cel.
CHIRURGIJN, zie Barbier.
CIJFER, GETALNERK.
CIJFER wordt in enkelegevallen voor de
verzameling der GETALMERKEN genomen •, dus
zegt men : eene nut in het cijfer. In eenen
anderen zin heet ciffer een verborgen schrift,
dat zonder sleutel nietgelezen kan worden.
Het cijfer van staat. Ook het een door enkele
trekken jets uitdrukt. Naamojfer. Van hier
czjferkunst, telkunst, czjfermeester, telkunstenaar, die in de cijferkunst onderwijs geeft.
CIJFEREN, REKENEN.
CIJFEREN is rekenen metgetalmerken, derhalve altoos in schrift. REKENEN doet men ook
uit het hoofd.
CIJFERKUNST, zie Czjfer.
CIJNS,

SCHATTING.

CIJNS is

een last, die voor hetgenot van
eene vrucht gevende bezitting betaald wordt.
SG is elke belasting, die ons, naar de
waardering van ons vermogen om te betalen,
wordt opgelegd.
CILINDER, RoL.
Schoon ROL de overzetting van het uitheemsche CILINDER, en dus met hetzelve niet
zinverwant, maar daaraan volkomengelijk
is, zoo gebruikt men echter cilinder eenig-

lijk, om de gedaante, rot ook om het gebruik
aan te duiden. De kap van eenen windmolen staat op rotten •; men zegt niet op cilintiers. Een zwaren balk op rotten verwerken.
CIRKEL, KRING.
CIRKEL is van eene strengere beteekenis,
dan KRING dat wet eene in zich zelve tern g
keerende, en zoo na mogelijk cirkelvormige
kromming aanduidt, maar nogtans niet, zoo
volstratelijk als cirkel, vereischt dat deze
kromming in elk harer punten even ver van
het middenpunt verwijderd zij.
CITROEN, LINDEN.
Schoon deze woorden , of de vruchten
welke daardoor aangeduid worden, eigenlijk zoo onderscheiden zijn, dat zij den naam
van zinverwant naauwelijks dragen kunnen,
zijn zij echter zoo zeer aan elkander gelijk,
dat zij menigmaal voor een en hetzelfde gehouden worden. En,alhoewel de opgave van
het onderscheid, hetwelk tusschen dezelve
plaats heeft, eigenlijk tot de natuurlijke historie derplanten behoort, achten wij het
no tans noodzakelij,
k dit onderscheid hier
aan te wizen. De LIMOEN, bij verbastering
dikwerf lamoen genoemd, is sappiger, kleiner en minder lingwerpig, dan de CITROEN,
welke donkerder van kleur is, eene sterkere
lucht en eene dikkere schil heeft. Nog moeten wij hierbij opmerken, dat de limoenboom
doornen heeft, terwijl de bast des citroenbooms effen englad is. Het een men te Parijs
citron noemt, is eigenlijk de limoen van
allegeNNesten van Europa en van alle oude
en nieuwe kruidkundigen. Het woord limonade, of liever limoendrank, is niet juist
gekozen„ wanneer de drank, welke lien naam
drag t, van citroenen gemaakt is. Dikwerf
bezigt men citroen voor de versche, en limoen
voor de ingelegde vrucht van den citroenboom.

D.

DAAD, zie Bedrijf en Handeling.
DAAD,

IN DER DAAD, DADELIJK, WERKELIJK.

en DADELIJK, van doen, WERKEvan werken afkomstig, zien, in den
oorsprong, beide op aanwezen, kenbaar gemaakt door werking. Het taalgebruik schijnt
met in der daad het aanwezen uit te drukken, in tegenoverstelling van den schijn. Het
vleesch, dat de hond der label in het water
zag, was slechts eene schaduw ; maar hetgeen hi' in zijnen bek hield, en voor dien
schijn liet varen, was in der daad vleesch. —
Veinzen en huichelen maakt den ondeugenden nog slechts ondeugender ; men moet in
der daad braaf zijn.— Werkelijk ziet minder
op het onderscheid tusschen zijn en schijnen
dan wel op dat tusschen zijn en niet zijn.
Van bier deszelfs Bubble beteekenis van
aanwezigheid, in tegenoverstelling der niet
aanwezigheid, des niets, der vernietiging
(reel), en van aanwezigheid op het tegenwoordig oogenblik, in tegenoverstelling van
het verledene en toekomende (actuel). Zou
mijn vi 'and werkelijk zoo boos zijn ? beteekent : is hetgeene hersenschim, wanneer
men onderstelt, dat hi' tot zulk eene daad in
staat is ? De werkelijk regerende •koning is
degene, die thans regeert, niet die zulks
gedaan heeft, of doer) zat. Tot deze laatste
beteekenis nadert die van DADELIJK, hetwelk
niet zoo zeer de waarheid, of aanwezigheid
eeniger daad, of hoedanigheid, te kennen
geeft, als we! het tegenwoordig daarzijn derzelve • schoon het gebruik deze beteekenis
in zoo verre schijnt veranderd te hebben,
dat dadelijk than minder het tegenwoordige
en meer het kort toekomende beteekent, op
gelijke wijze als het engelsche presently.
110 heeft gezegd, dat hij dadelt:jk hier zal
zijn.
IN DER DAAD

LIJK,

DAAGS, DAAGSCH.
Het eerste het bijwoord, of eigenlijk de
tweede naamval van het zelfstandige dag ,

als bijwoord gebruikt, het andere het bijvoegeiijke naamwoord •, zich onderscheidende
door hetgewoon verschil der uitgangen s en
sch. in beteekenis verschillen de woorden
daarin, dat DAAGS gezegd wordt van een onbepaald getal dagen , maar elke derzelve
afzonderlijk genomen. Hoeveel wint gzj
daags ? beteekent : hoeveel wintgij elken
dag van een genoegzaam aantal dagen,
om tot maatstaf van inkomen to?
DAAGSCH wordt meestgezegd van hetgeen de
doorgaandegewoonte alle y dagen is, hetzelfde
als alledaagsch : mz:jn daagsche rok. Wil men
de hoedanigheid uitdrukken van hetgeen tot
elken dag behoort, dan zegt men dagelijksch,
als bijwoord dagelijks.
DAAR, zie Aangemerkt.
DAARENBOVEN, zie Bovendien.
DAARSTELLEN, zie Bewerken.
DADELIJK, zie Daad, In der daad.
DAG, AAN DEN DAG LEGGEN DOEN BLIJKEN,KENSAAR MAKEN.

De laatste dezer drie uitdrukkingen is de
eenige, welke bij dengenen, van wien de
kennis uitgaat, het oogmerk onderstelt, om
dezelve tot een' ander over te brengen.
Dit is de reden, waarom zij ook alleen van
personen, en niet dan zeer oneigenlijk van
zakengebruikt wordt. KENBAAR MAKE is
daarenboven, meestal de daad van eenen
gezagvoerder ten aanzien zijner onderhoorigen. De Souverein maakt zijnen wil kenbaar, door wetten en verordeningen. AAN
DEN DAG LEGGEN en DOEN BLIJKEN wordt van
personen en van zaken gebezigd. Men zegt
g
trotschheid aan den
beide, zijn gedrag let
dag, en hi' let door
door zijn gedrag, trotschheld aan den dag. Even zoo met doen blzjken • doch dit laatste is niet zoo sterk als
win den dag le en.
17
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ALLE DAGEN.
DAGELIJKS (b. n. DAGELIJKSCH),
DAGELIJKS geeft eene volstrekter noodwendigheid, of behoefte te kennen, dat het een
waarvan men spreekt, gebeure, zonder eenen
eenigen dag achter te blijven. De dagelijk-

DALE.

vlakten gevonden, door de effene ruggen der
hoogste gebergten van den aardbodemgevormd ; zoo als de vlakte van Quito, de vlakte
van Tartarije. De Franschen noemen zoodanige vlakten niet plaines, maar plateaux.

sche beweging der zon; ons dagelijksch brood.

drukt wel uit, dat er een dag
overgeslagen wordt, doch stelt niet als iets
noodwendigs voor dat de dagelijksche herhaling niet afgebroken worde. Sedert eenigen
ALLE DAGEN

ti 'd bezoekt hij viii alle dagen.

DAGEN, DAGVAARDEN, VOOR HET REGT ROEPEN,
IN REGTEN BETREKKEN.

Van alle doze uitdrukkingen heeft IN REGde algemeenste en minst
bepaalde beteekenis. Het brengt noch de
noodwendigheid van persoonlijke verschijp ing, noch de aanwijzing van eenen dag
daartoe, met zich. VOOR HET REGT ROEPEN
onderstelt reeds, dat de geroepene in persoon
moet opkomen ; DAGVAARDEN en DAGEN, dat
hi' zulks op eenen bepaalden dag doen moet.
De twee laatste werkwoorden verschillen
daarin, dat het eerste meergewoonlijk van
burgers onderling, het andere van eene hoogere magt ten aanzien van ondergeschikten
gebruikt wordt. Men dagvaardt zijnen schuldenaar, maar de re ter of openbare aanklager doet eenen beschuldigden dagen.
TEGTEN BETREKKEN

DAGERAAD, KRIEKEN VAN DEN DAG, MORGENSTOND.
DAGERAAD en KRIEKEN VAN DEN DA.G (welke
dan ook derzelver afleiding , inzonderheid
die van het eerste, zijn moge) zien op het
begin des lichts, MORGENSTOND op het begin
van den tijd. Men staat op, men gaat op reis,
met den dageraad,
met het krieken van den
day, omdat tot beide die verrigtingen eene
mate van daglicht vereischt wordt. Om uit
te drukken,
dat men, gedurende de eerste
mar enures , met de meeste helderheid
denkt, en dus met de beste vrucht kan arbeiden, zegt een bekend spreekwoord : de mor-

enstond heeft goud in den mond.
g

DAL, VALLEI, VLAKTE.
DAL, van dalen, en VALLEI, van vallen,
geven beide eenen grond te kennel], die lager
is, dan de omringende ; in het gebruik wordt
het eerste van eene minder ruime uitgestrektheidgebezigd , dan het andere. VLAKTE
daarentegen, duidt eenen grand aan, (lie
door geese oneffenheden wordt afgebroken.
Palen en valleijen zouden er niet ziin, zoo
ergeene bergen en heuvels waren. Bij eene
vlakte komen bergen en heuvels alleen in
aanmerking , voor zoo verre zij, door de
effenheid of te breken, zouden kunnen te
wee g brengen , dat eene uitgestrektheid
g
ronds eene vlakte ware. Ja zelfs warden er

DALEN, VALLEN, ZAKKEN,ZINKEN.
Aan de natuurkracht gehoorzamen, welke
kleinere ligchamen, in de nabijheid van een
grooter. naar het middenpunt van dit laatste
doet neigen. Beschouwt men deze w oo den
met betrekking tot de sterkte van derzelver
beteekenis, zoo bemerkt menterstond, dat
DALEN, ZAKKEN en ZINKEN eene zachtere beweging aanduiden , clan VALLEN. IIItlISSCheil
schijnt dit niet zoo zeer het onderscheid
dezer woorden te zijn, als wet het gevolg van
derzelver onderscheid, gegrond in het verschil van oorsprong. Vallen, hetwelk met
het frausche faillir en het latijnsche fallere
denzelfden wortel schijnt to hebben, en met
het nederduitsche faalen falen, feil en [ellen verwant is, duidt op het plotseling missen
van ondersteuning,
het verliezen van den
grand, 'vvaarop men rustte. De overige woordengeven niet het ontbreken, maar de on
noegzaamheid to kennen van het een de
nederwaartsche beweging verhinderen moest.
Wanneer de ligtere, of verdunde lucht, waarmode een luchtbolgevuld is, allengskens nitstroomt, of zich verkoelt, alsdan daalt de
luchtreiziger 5 want niet al de kracht, die hem
ophield,, is verloren gegaan •; maar scheurt
zijn bol, of breken de touwen, die hem aan
denzelven verbonden, alsdan valt hi' ; want
er is bijna niets meer, dat de vrije werking zijp er zwaarte verhindert. Dalen en zinken verschillen, overeenkomstig met derzelver oorsprang, en nog gedeeltelijk volgens het
gebruik, daarin, dat bij het eerste aan een
verhevenpunt, bij het andere aan het omgekeerde gedacht wordt. Men daalt uit de
hoogte, men zinkt in de die te. Dalen is
eene beweging naar den grond, zinken eene
verwijdering van denzelven. In vallen wordt,
om de reden hierboven opgegeven, dit onderscheid nietgevonden •; men valt zoo
wet van boven als Haar beneden. Ondertusschen, daar hier op aarde het bewegen van
de oppervlakte naar het middenpunt bijna
altoos door eene di tore middenstof geschiedt, dan die, welke onsgewoonlijk
omgeeft, zoo schijnt, am deze reden, zinken de bijbeteekenis gekregen to hebben
van door zulk eene mindenstof niet meer
opgehouden te warden, en in zoo verre
wordt zinken het tegenovergestelde van
driven. Eon lek sehip zinkt in het water.
De bergbewoners van het Noorden gebruiken
eene soort van houten schaatsen, om niet
in de sneeuw te zinken. Men zinkt in den
modder. Zakken wordt tot denzelfden wor-

DAM.
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tel met zinken gebragt, en heeft met dit

werkw. de beteekenis van lager worden
gemeen • maar het gebruik heeft die beteekenis in zoo verregewijzig,
d dat men thans
door zakken een lager worden verstaat, hetwelk nietgelijkmatig voortgaat , maar
waarbij, althans schijnbaar, oogenblikken
van rust voorkomen. Zoo veel is zeker, dat
zakken niet, even als zinken, eene nederwaartsche beweging tot beneden de oppervlakte en buiten hetgezigt onderstelt. In
een huis, dat zakt, of verzakt, neemt men
maatregelen om muren en balken te schoren ; uit een huis, dat zonk, of verzonk, zou
men niet beter kunnen doen, dan vlugten.
Op sommige nederwaartsche bewegingen is
meer dan een der behandelde woorden toepasselijk • doch ook in zulk een geval blijft
meestal het opgegeven onderscheid stand
houden. Van het water, b. v., zegt men, dat
het daalt, vall en zakt •; doch eigenlijk beboort men de eerste uitdrukking te gebruiken, wanneer de waterstand te hoog geweest
is. Het water, dat lap en hid boven peil
gestaan had, is eindelijk gedaald. Zegt men,
het water isgevallen, dan geeft men te
kennen, dat het met snelheid, even als een
aan de zwaartekracht overgelaten ligchaam,
tot eenen lageren stand geraakt is. Het water isgezakt schijnt gezegd te worden met
betrekking tot den waarnemer, die den
vroegeren, door hem opgemn, stand
des waters met den tegenwoordigen lageren
vergelijkt. Zinken wordt van het water niet
gezegd, omdat het niet, door eene middenstof, waarin het nedergaat, aan ons gezigt
onttrokken wordt. in het figuurlijke gebrulk
komt hetzelfde onderscheid voor. Men zegt,
uit hoogen staat gedaald, ondeugd verzonken • en men noemt eenen plotselingen ondergang, eenen val.

over an nog bezwaarlijker gemaakt worth.
Men vindt deze bouwsels meest daar, waar,
dwars door degracht eerier vesting, eerie
waterkeering aangebragt moet worden. HOOFD
is eerie tvaterkeering, minder bestemd om

het instroomen des waters te beletten, dan
om deszelfsgolfslag te breken, en den aanvoer
van zand, of slib te verhinderen ; ook wel,
omgelegenheid tot gemakkelijker aanleg
voor schepen te geven. Het verschilt van alle
de andere woorden daarin, dat een der
einden van hethoofd door het water omspoeld
wordt, lets dat regelregt zou inloopen teen
het oogmerk, waarom dijk, dam, of beer
wordt aangelegd. Dijk en dam schijnen
onderling het naast verwant; doch bijna
ieder weet, dat de dijk langs den loop, of
oever eens waters, de dam dwars door, of
voor den mond van hetzelvegelegd wordt.
Het bedijken eener rivier belet, dat zij buiten
hare oevers trede; het afdammen zou, zonder andere voorzorgen, juist de overstrooming
te weeg brengen. Uit dit onderscheid volgt
een ander, namelijk, dat de dijk gewoonlijk
langer, de dam, korter is. Ondertusschen,
daar de dijk aan eene, wet is waar groote,
maar meestal naar evenredigheid stiller werkende kracht des waters tegenovergesteld
wordt, dan de dam, Welke het, door opzwelling versterkte golfgeweld van den stroomenden vloed moet verduren, zoo is, overdragtelijk, ter aanduiding van een bolwerk, waardoor natuurlijk of zedelijk geweld gekeerd
wordt, het woord dam, meer dan dlik in gebruik gekomen. Een dam teen vijandelijk
geweld. Aan het tvoeden der hartstogten eenen
dam stellen.
DAMMEN, zie Dam.
DAMP, MIST, NEVEL, ROOK, SMOOK, UITDAMPING,
UITWASEMING.

DALING, zie Dalen.

DAM, DIJK, BEER, HOOFD, WATERKEERING.
In den eigenlijken zin is, van alle deze
woorden, WATERKEERING hetgenerieke of
gesiachtwoord, dat het oogmerk uitdrukt,
en waaronder alle bouwsels van dien aard
behooren. De overige hebben voor den
deskundigen, een zoo vast en uitgemaakt
onderscheid , dat zij naauwelijks als zinverwant kunnen voorkomen. BEER is eene
smalle, meestal van steengemetselde waterkeering geplaatst waar een DAM of
DIJK behoorde te zijn, loch waar men, om
bijzondere redenen, de gemeenschap niet
gedoogen wil, welke de rug van dijk, of
dam, verleenen zou • waarom dan ook de
bovenrand van zulk eenen beer meestal met
eene scherp toeloopende rollaag opgemetseld,
en door hekwerk, of stee p en torentjes, de

Veerkrachtige vloeistoffen, daarin van de
lucht onderscheiden, dat de toestand van deze
bestendiger is, dan die van gene. DAMP noemt
men in het algemeen de veerkrachtige vloeistof, die uit het ijler worden eener druipende
vloeistof ontstaat. Met betrekking tot de damp
gevende stof, vooral wanneer de dampen
zich niet uit eene ongemengde vloeistof,
maar uit een ten deele vast ligchaam ontwikkelen, noemt men dezelve
De damp van poelen en moerassen is meestal
voor de gezondheid schadelijk • daarom
behoort men zich zoo min mogelijk aan
derzelver uitdampingen bloat te stellen. De
wolken zijn nog dampen, maar geene uitdampingen nicer. Is de over an uit den

staat van druipende tot veerkrachtige vloeistof zoo sterk, dat de damp reeds kort na
deszelfs ontstaan zigtbaar wordt, het welk
meestal bij een sterk verschil tusschen den

DANK.
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warmtegraad der damp gevende stof, en die
der omringende luchtgeschiedt, alsdan wordt
de damp wAsEm. De oorzaak, welke den wasent te weeg brengt, geeft aan denzelven natuurlijk het nevenbegrip van beet en vochti g ; waarom men dan ook aan de dampen,
die zich door de levenswarmte uit bet dierlijke ligchaam ontwikkelen, meer den naam
van UITWASEMINGEN, dan van uitdampingen
geeft, schoon het bijvoegelijke onzigtbaar,
dat in sommi,ge gevallen daarmede vereenigd
wordt, eer bij het laatste, dan bij het eerste
zou schijnen te passen. ROOK is de zigtbare
en drooge veérkrachtige vloeistof, welke uit
de ontbinding van eenig brandbaar ligchaam
door het vuur ontstaat, en aan tegeringen trap van hitte . of niet genoegzame
aanraking der dampkringslucht , schijnt
toegeschreven te moeten worden. De fundvores en Argandslampen doen den rook in
vlam veranderen. SHOOK ontstaat uit slechts
aangeglommene, niet ontvlamde brandstoffen • rook wordt ook bij vlam gevonden.
Uit het boven aangemerkte volgt, dat snook
eigenlijk zwaarder moet zijn , dan rook ,
waarmede ook het taalgebruik overeenstemt.
No tans worden de woorden menigmaal verwisseld. Men zegt, tabaksrook, een rookende
turf, enz. MIST en NEVEL duiden verhevelingen aan. Het laatste woord schijnt
eenigzins generiek te zijn, en alle damp of
rook te omvatten, welke de doorschijnendheid der lucht vermindert, zonder de hoogte,
ronding en digtheid eener wolk te hebben.
Men brengt de uitdrukking zelfs op het

komendegelegenheid, door lets dergelijks
beantwoorden. Gebruikt men de uitdrukking 'eens eenen minderen, bij wien men
zijne verpligting door geld kan afdoen, dan
zegt zij ook wel eens zoo veel als: ik zal
er u voor betalen. lk zal daarvoor dankbaar
zijn heeft eene geheel andere beteekenis.
Men zou deze uitdrukking kunnen bezigen
eens personen, die zich door de eerste
jg
beleedigd zouden achten. Den weldoener,
die van onsgeene wederdienst behoeft, tot
wiens voordeel men niets doen kan, is men
dankbaar, niet erkentelijk. Toen de gevangen muis uit de klaauw des leeuws losgelaten werd, was zij dankbaar •; toen zij het net
doorknaagde, waarin de leeuw gevangen lag,
was zij erkentelijk. Jegens God kan men dankbaar, maar nieterkentelijk wezen.Uit een zeker
oogpunt beschouwd zou erkentelijkheid, of
eigenlijk erkentenis, als eene door de daad
bevestigde dankbaarheid , voor sterker dan
dezegehouden kunnen worden •, en in
dezen zin zou men kunnen zeggen, dat een
braaf hart niet alleen dankbaar, maar ook
erkentelijk wezen moet. Doch daar, aan den
anderen kant, de zaak meer waard is, dan het
blijk, het gevoel meer, dan deszelfs uitboezeming, en ware dankbaarheid, de mogelijkheid daar zijnde, altoos van erkentelijkheid
verzeldgaat, ja, na het bewijzen der erkentelijkheid, nog overblijft, zoo wordt dankbaarheid met reden voor sterkergehouden,
dan erkentelijkheid, welk woord, daarenboyen, door het denkbeeld van vergoeding, van
loon , dat daarvan onafscheidelijk is, veel

uitspansel over en zegt nevelsterren. Mist

minder edel wordt, dan het eerste. Erkenteltjkheid is men voor genotene weldaden ver-

en die drooge zwavelachtige rook, welke de
Duitschers HOherrauch, Hiihrauch noemen,
zijn beide nevels. De mist schijnt eene wolk
te zijn, die door hare zwaarte het aardrijk
nadert, waardoor de afstootende kracht der
electriciteit, welke zij bij zich heeft, belet
wordt hetzelve aan te raken, of ook in re en
over tegaan.
DAN, zie ./1 ls.
DANK, ERKENTENIS, DANKBA.ARREID, ERKENTE-

schuldigd, zelfs dan, wanneer zij geene zuivere bedoelingen gehad hebben •, dankbaarheld slechts voor bewezene, dat is, voor
dezulke, waarmede de weldoener ons wezenlijk welzijn bedoeld heeft. Uit het boven
estelde blijkt ook, waarom dank en niet
g
erkentenis gebruikt wordt, wanneer men de
bloote betuiging van het door de weldaad
verwektegevoel, en niet de vergelding der
weldaad wil te kennengeven. Ik zeg u dank,
dank weten, enz.

LIJKHEID.

Uitwerking eener ontvangene weldaad op
een regtschapen gemoed. DANKBAARREID en
ERKENTELIJKHEID zien meer op het gevoel,
DANK en ERKENTENIS op deszelfs uitboezeming.
Dankbaarheid, van denken. en erkentelijkheid, van kennen, te kennen geven, verschillen in zoo verre, dat heteerste eigenlijk alleen
het bewustzijn van de ontvangene weldaad,
het denken daaraan, beteekent, terwijl erkentelijkheid wijst op de bereidwilligheid tot
wederdienst. Doe mij die vriendelijkheid, ik
zal daarvoor erkentelijk zijn, wil zeggen : ik
zal de dienst, diegij mij bewijst, bij voor-

DANKBAAR, zie Dank.
DANKEN, zie Bedanken en Dank.
DAPPER, DRIEST, MOEDIG, KLOEKMOEDIG, KOEN,
MANMOEDIG , ONBEVREESD , ONVERSCRROKKEN,
ONVERSAAGD, STOUT, STOUTMOEDIG , VROOM,
WAKKER.
Illj, die een gevaar ontziet, die het gevoel
van vrees of vadzigheid niet heeft, of hetzelve weet te overwinnen. Alle deze woorden
splitsen zich, vooreerst, als ware het, in twee
soorten. MOEDIG, met deszelfs zamenstellin-
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gen •; de woorden, Welke het niet daarzijn
der tegenovergestelde hoedanigheid aanduiden, en VBOOM zien op de gesteldheid van den
moedigen. Bij DAPPER, DRIEST, KOEN, STOUT en
WAKKER verbindt zich het denkbeeld der
eigenschap met datvan derzelver aanwending
en uitwerkselen. Noedig, hetwelk bij ons gelijksoortige afkomst heeft , als courage=
(van cceur) bij de Franschen, en animosus
bij de Latijnen, wijst regtstreeks op den
toestand van hetgemoed. Men is moedig,
wanneer men , met vrolijken ijver , het
g
evaar , of de moeijel
ijkh
eden trotseert. Dit
nu heeft meestal de overtuiging van eigene
krachten en het uitzigt, om het dreigende
gevaar te overwinnen, tot grondslag. Wel is
waar, men zegt, in zekeren zin met re t, dat
ware moed niet in het besef zijner meerdere
krachten bestaat • maar alsdan verstaat men
door kracht de natuurlijke, de ligchaamskracht. Tot waren moed behoort, wel de elijk en in de eerste plaats, kracht van ziel.
Moedig, met kloek gekoppeld, nadert tot de
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vangevaren. dat hi' daardoorineenen duurzamen staat van angst voor dezelve geplaatst
wordt. Van dengenen, die zich niet laat
verschrikken, zegt men, dat hi' onverschrokken is. Velen, die onbevreesd bzj een onweder
blijven, hooren niet onverschrokken eenen
zeer zwaren donderslag. De bloodaard, die
geene uitkomst ziet, kan, uit wanhoop, wel
niet onbevreesd, maar echter onverschrokken
op zijnen vi losgaan. Onversaagd is hij,

die niet lang aarzelt, wanneer het er op aankomt eengevaar te trotseren. Versaagd en
sagen is bij ons niet meer als voorheen
gebruikelijk • maar in het hoogduitsch duidt
het de weifeling aan van iemand, die zijn
besluit niet semen durft. Koen, een woord
thans nog van weinig gebruik, komt in kracht
nabij aan stout, doch wordt alleen in eenen
goeden zin gebezigd, terwijl stout wel eens te
roote koenheid, of koenheid in eerie kwade
g
zaak beteekent • het stamt waarschijnlijk even
zoo van kunnen, vermogen, af, als het Fransche valeur van va/ere.Alleen in eenen kwaden
zin bezigt men driest te weten voor stout uit
onkunde. Driest is de een die zich door
geene bedenkingen, ook niet die van regt en
billijkheid, Iaat weèrhouden : driest geweld.
Dapperheid is oefening en gewoonte van
moedbetooning, inzonderheid in krijgsgevaar. Een moedig, maar aan den oorlog
ongewoon man zal zich bezwaarlijk dapper
betoonen. VROOM is, in den zin van moedig,
even als koen, eenigzins verouderd. Het wijst,
in zijne grondbeteekenis ingelijks op het,
oudtijds meer dan nu, natuurlijke en gevv-one
verband tusschen dapperheid en ligchaamssterkte. Een vroom ridder. No tans zag koenheid meer op de daad, vrooniheid meer op
hetgevoel , of de zielsgesteldheid, die tot
koene daden aanspoorde. Wakker, eindelijk,
staat over teen vadzig en slaperig, en drukt
de waakzaamheid en den ijver uit, die den
held natuurlijk tot het uitvoeren van dappere bedrijven onontbeerlijk zijn.

beteekenis der woorden, die aan wending van
onbevreesdheid te kennengeven •; want
kloek, hetwelkoorspronkelijk scherp ziende,
en vervolgens schrander beteekende, heeft,
in zulk eene zamenstelling, den zin van
vaardig. Een KLOEKMOEDIG man is dus degeen, die moedbezit, en dien moed met vaardigheid weet te besturen. MANMOEDIG is hij,
die mannenmoed heeft, dat is zulk eenen
moed, die niet alleen ingeduld, in het moedig volharden onder gevaar of lijden bestaat,
eene hoedanigheid, welke ook aan vele vrouwen eigen is •; maar die, waar zulks vereischt
wordt, gevaren opzoekt en ander de oogen
ziet. STOUTMOEDIG vereenigt de beide beteekenissen van moedig en van stout. Stout is
de een die, am welke reden ook, het gevaar
klein acht. Ook onbekendheid met hetgevaar
geeft stoutheid •; en een onervaren soldaat zal,
bij minderen moed dan dien zijner oudere
krijgsmakkers, somwijlen eene stoutere onderneming kunnen volbrengen. Men verbindt stout meergewoonlijk met has- DAPPERHE1D, zie Dapper.
delis en dan moedig, omdat het denkbeeld
van stout eigenlijk ontstaat uit de ver- DARMNET, DARMVLIES, zie 1V-et en Vlies.
gelijking der ondernomene , of volbragte daad met de daaraan verbondene ge- DARTEL SPEELSCH, SPEELZIEK.
varen. Moedig, op eene daad toegepast, wijst
Tot vralijkheid en verlustiging genegen.
terug op de zielsgesteldheid van dengenen,
Openbaart zich deze neiging, zonder bepaald
die handelt • stoutmoedig is dus hl die
die,
doel, alleen door rassche beweging des ligdoor den in zijne geaardheid liggenden moed,
chaams, of door boertende taal, dan poem
totgevaarlijke ondernemingen gedreven, of
men haar DARTELHEID. Zij is meestal het uitalthans in staatgesteld wordt ; derhalve is
werksel van jeugd en goede gesteldheid des
het eeneedelere uitdrukking , dan stout.
ligchaams. Een gezonde zuigeling, voor dat
ONBEVREESD, ONVERSCHROKKEN, ONVERSAAGD zijn
hij nog besef van spelen heeft, is Bartel.
de ontkenning van bevreesd, verschrokken
SPEELSCH duidt reeds meerbesef en kennis
en versaag,
d en verschillen dus als deze.
aan • het onderstelt de behoefte van den
Onbevreesd isdegeen, in wiens ziel geene
geest, om zich bezig te houden. Verandert
vrees is, eene zoo levendige voorstelling
de speelschheid in eene te groote, meestal
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doorgewoonte versterkte, zucht om Le spelen, dan wordt de speelsche SPEELZIEK 7 hetwelk, krachtens zijne zamenstelling, altoos
eengebrek te kennen geeft.
DARTEL, WEELDERIG, WULPSCH.
Zich overgevende aan de neigingen , welke
jeugd en weistand inboezemen. DARTEL slaat,
ook in deze zinverwantschap,
even als boven
gezegd is, eigenlijk op eene vrolijkheid,
die zich door ligchaamsbewegingen, spelen,
springen, enz., te kennen geeft. WEELDERIG
ziet op de kleine uitspattingen, tot welke het
gevoel van welstand verleidt •; even als bij
denplantengroei, op weaken dit woord insgelijks toegepast wordt, een te overvloedig
voedsel overal takken doet uitschieten, welke
somwijlen het snoeimes moet wegnemen.
Daniel kan vanplanten niet gezegd worden, orndat deze tot eene willekeurige
beweging in staat zijn. Overeenkomstig met
het hier boven aangemerkte zegt men :
een dartele dans • een weelderig levee.
van welp, of wulp, gevormd, ziet op

WULPSCH,

de uitspattingen, die door jeugd en onervarenheid veroorzaakt worden, derhalve voornamelijk, en volgens het taalgebruik bijna
k op die der, teeldrift. Dartel en
eeniglij,
iveelderig worden somwijlen in eenen goeden
zingebruikt ; wulpsch nimmer.
DAIITEL, B ROODDRONKEN BALDADIG.
BARTEL, dat zijne, in de twee vorige artikelen omschrevene, beteekenis ook hier behoudt, sluit niets kwaads in. BROODDRONKEN
heeft de ongunstige beteekenis, dat men,
door welgevoedheid, door overvloed, als
ware het, dronken is, bewustheid en zelfbedwang verloren heeft. Brooddronken onderstelt derhalve de mogelijkheid, de waarschijnlijkheid eener onbehoorlijke handeling • BALDADIG die handeling zelve, of althans de
geneigdheid daartoe •; want bat beteekende
oudtijds kwaad. Een goed kind kan dartel,
kan zelfs brooddronken zzjn, maar het is
nooit baldadig.

DARTELEN, zie Dartel.

DAVE.

trekkelijk voornaamwoord, nimmer anders
gebruikt worden, dan in den eersten en vierden naamval, en wel in den laatsten alleen
regtstreeks, zoodat die naamval onmiddellijk
door het werkwoord en niet door een tusschenkomend voorzetsel beheerscht wordt.
Dit is het paard, dat gehold heeft • dit is het
paard, dat men verkocht heeft; niet, het paard,
van dat ikgesproken heb, voor dat geld geboden, door dat het ongeluk gebeurd is. In de

beide eerste gevallen mag men ook, en in de
Brie laatste moet men, hetwelk, bezigen.
Bet paard, van hetwelk ik es Token heb,
voor hetwelkgeld geboden is, door hetwelk het
ongeluk gebeurd is. Van zaken en niet van
personen sprekende, bezigt men voor hetwaarmede ik u
welk ook waar : hetgeld ,
betaald heb, — het geluk, waarvan ik deelgenoot ben. Vervolgens mod men hetwelk ge-

bruiken, wanneer het voornaamwoord niet
tot eene zaak, of eenen persoon, maar tot het
geheele voorafgaande deel der rede betrekking heeft. 1k heb meermalen verklaard,
,sulk eene handelwijs voor ongeoorloofd te
houden, hetwelk ik ook bij deze herhale; niet,
dat ik bij deze herhale. Eindelijk gebruikt
men dat nietgepast in betrekking tot een
bijv. naamw. /Vinon de l'Enclos was ook in
haren ouderdom bevalliq , dat zij in hare
jeugd nog meer was •; bier komt hetwelk te

pas. HETGEEN is een aantoonend, niet een
betrekkelijk voornaamwoord. Men zegt niet:
dat, het een ik u gezegd heb ; maar : het een
dat ik u gezegd heb ; en het is de, door
het taalgebruik gewettigde, uitlating van
dit betrekkelijke dat , hetwelk het aantoonende het een van eenen twijfelachtigen aard doet schijnen. Zie daar juist
hetgeen ik u gezegd heb , is eigenlijk eene
tweeledige zinsnede •; het scheidingsteeken
behoorde achter het een te staan ; doch, daar
alsdan de volgende helft der uitdrukking
onvolledig zou worden, laat men het weg.
Ondertusschen wordt het een nimmer van
eene zuiver betrekkelijke beteekenis: hunt
gij mtj een gedrag verwijten, hetgeen gtj zelf
gehouden hebt? is eigenlijk eene taalfout;
men behoort te zeggen: hetwelk gij zelf
gehouden hebt.

DARTELHEID, zie Dartel.
DAVEREN,
DAT,

HETGEEN 7 HETWELK.

HETWELK en DAT, als Zinverwant beschou.wd,
zijn betrekkelijke voornaamwoorden. Dit
is het paard, dat of hetwelk, gisteren holde.
Het zoo menigvuldig gebruik van beide en
het voorbeeld van goede schrijvers zullen
voorzeker ieder hebben doengevoelen, dat
er tusschen de twee woorden eenige regelen
van onderscheid bestaan • niet ieder, echter,
weet zich daarvan duidelijke rekenschap te
geven. In de eerste plaats kan dat, als be-

DREUNEN 7 &MIDDEN 7 SIDDEREN7

TRILLEN.

Ook bier is, even als ten aanzien der woorden, onder het artikel boven behandeld, de
gemeene beteekenis die eener snel schommelende beweging. Hoe die beteekenis zich in
de woorden SIDDEREN en TRILLEN wijzigt, is
aldaar gezegd geworden. SCHUDDEN duidt eene
veel sterker en zigtbaarder schommeling
aan, clan eenig der andere woorden •; het
onderscheidt zich, daarenboven, van dezelve
daardoor, dat het, beide in eenen bedrijven-
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den en onzijdigen zin,
gebruikt worth. De
ooren schudden dat zij klappen. Het aardrijk
schudt, als God in gramschap blaakt. DREUNEN en DAVEREN onderstellen welgeene zoo
sterke slingering, als schudden, maar eene
zoodanige, welke van een geluid verzeld
gaat, dus eene kortere, of snellere, die van
eenvaster en meer . veerkrachtig ligchaam.
De wind doet de boomen schudden, maar
niet dreunen, of daveren. Dat daveren sterker is, dan dreunen voelt een ieder; het
onderstelt dus ook eene sterkere oorzaak, in
staat, om eenen zwaarderen klomp in trillende
beweging te brengen. Hierin lit de reden,
waarom men, van liter te bewegene voorwerpen, het woord daveren niet gebruikt.
Een zwaar kanonschot, een geweldige donderslag, doet de vensterglazen dreunen en
het huis daveren. Gelzjk een cederbown, door
't bliksemvuurgetroffen,
ter neérstort en 't
gebergt doet dav'ren van den slag.
DAVERING, zie Daveren.
DEEG, zie Beslag.
DEEL, zie Aandeel.
DEEL, PLANK, SCHAAL, ACHTERDEEL.
Stuk timmerhout, vangeringe dikte, aanmerkelijker breedte en nog veel grootere lengte. PEEL en PLANK worden in het gebruik zeer
dikwijls verwisseld en bij velen voor gelijk
beteekenendgehouden, of althans wordt derzelver verschil bij men; een niet opgemerkt.
Ondertusschen leidt reeds de oorsprong der
woorden duidelijk daarheen. Men zegt deel,
van deelen, in tegenoverstelling van het geheel, den balk, waarvan de deel een gedeelte
is. Plank, waarschijnlijk van planus , 7c),c4,
afkomstig, en met ons plak en rlak verwant,
ziet op de effenheid van zoodanig stuk hout,
en ook daarop, dat het meer plat, dan hoog is,
meer tot de figuur van een vlak nadert, zich
meer in lengte en breedte dan in dikte uitstrekt. Het woord plank behelst dus het eigenaardige kenmerk der gedaante, en is, uit dien
hoofde, oorspronkelijk, gelijk ook nog in het
gebruik, de algemeener benaming. Deel is
alleen die soort van plank,
die het eerste en
niet weder verkleindgedeelte des balks is.
Hierom is welhet verkleiningswoord plankje,
maar niet, immers niet in dien zin, het
woord deeltje gebruikelijk • terwijl men,
daarentegen, wanneer de lathe stukken,
waartoe de balkgezaagd is, in hunne voile
lento vertimmerd worden, wel inzonderheld het woord deel gebruikt. Vloerdeelen,
scholdeelen. Dit verschil van beteekenis blijft
stand houden, zelfswanneer men deel niet
brengt tot de beteekenis van gedeelte, maar
tot die van laag, van effen. In dat geval

DEEL.

moet men het als in oorsprong verwant
beschouwen met dal, waarvoor zekerlijk het
geslachtsverschil en het gebruik van de deel,
in het hoogduitsch die Diele, in den zin van
dorsch- of huisvloer, pleiten.Doch, zelfs zoodanig afgeleid, blijft deel de onverkorte lank.
Een houten vloer tocb bestaat uit planken,
welke hare oorspronkelijke en geheele lengte
behouden hebben.Voor het overige is de
verwisseling van het onzijdige met de beide
anderegeslachten niet ongewoon. Het meer,
de meer • de oorlog, het oorlog, enz. SCHAAL
en ACHTERDEEL zin woorden, naauwelijks
anders dan bij zaagmolenaars en timmerlieden bekend, dus eigenlijk geene synonimen,
kunsttermen uit den houthandel. Schaal is
de eerste snede van eenen nog rolronden
balk , of boomstam • hare buitenzijde
vorm t dus het segment eens cirkels, terwijI
de binnenkant plat is. Achterdeel is de eerste
snede van eenen reeds te yore!) vierkant
behouwenen, ofgekantregten balk, en beef t
dus degedaante van eene gewone deel,
hoezeer het ruwe, de ongelijke dikte en
somwijlen de beschadiging barer buitenvlakte, haar totgewoon timmergebruik ongeschikt maken.
DEELBAAR, zie Deelen.
DEELBAARHEID, zie Deelen.
DEELE (TEN), EENSDEELS,
DEELSWIJS.
Bijwoorden, die uitdrukken, dat niet alles,
wat tot eene zaak behoort, gedaan, of gezegd
wordt. TEN DEELE onderstelt
,
dat men de
zaak nietgeheel, EENSDEELS dat men dezelve
bij deelen behandelt. Van hier dat ten deele
niet noodwendig vereischt, dat het nog ontbrekende vole. Hi' doet zijnen pligt slechts
ten deele zegt veeleer, dat het ontbrekende
nagelaten wordt. Eensdeels ma niet gebruikt

worden,
of het overige, dat men onder deze
eerste afdeeling niet begrijpt, moet onder
eene andere volgen. Hi is eensdeels daartoe
niet in staat, anderdeels, of ten andere, is hij
er niet toegezind. DEELSWIJS beteekent, dat
wel degeheele zaak gedaan wordt, maar niet
tegelijk, niet op eenmaal.
DEELEN, SCHEIDEN.
Zamenhang doen ophouden. Men DEELT
eengelijkslachtig geheel, men SCHEIDT een
ongelijkslachtig. Een brood, een stuk gronds,
ook eengeheel, dat slechts de vereeniging
van verscheidene, op zich zelve staande, mits
echtergelijksoortige grootheden is, — een
korenhoop, eene som gelds, worden gedeeld.
Het verschillend vee uit eene kudde, ondereengemengde metalen, man en vrouw, ziel
en ligchaam, worden gescheiden. Men zou
dus kunnen zeggen, dat een geheel gedeeld,
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rie vereeniging gescheiden worth. Zelfs kan
ee
het hierbovengegevene voorbeeld daartegen
niet gelden •; want ofschoon de hoop koren,
de somgelds, als een geheel, als eene collectivegrootheid beschouwd, gedeeld worden,
mod men, om die deeling te volbrengen, de
bije,
e
k orrels, o f de muntstukken, hetzijnkel
hetzij hoopsgewijze, scheiden. Worden, van
het ongelijkslachtige geheel, de bestanddeelen der eene soort niet van die der andere
afgezonderd, maar de klomp slechts werktuigelijk tot kleinere klompen gebragt, dan is
zulksgeene scheiding, maar eene deeling •;
want alsdan komt het ongelijkslachtige daarbij niet in aanmerking. Daar men nu iets
ongelijkslachtigs gewoonlijk scheidt, met oogmerk, om de deelen des te beter te leeren
kennen. of althans dezelver hereeniging te
beletten, zoo heeft scheiden ook de beteekenis
eener verdere verwijdering dan deelen. —
voo rts Afdeelen, Verdeelen.
Zie
PEELING, zie Deelen.
DEERLIJK ,

ELLENDIG ,

JAMMERLIJK

RAMP-

ZALIG.

Bijvoegelijke naamwoorden, die alle eenen
toestand van ongeluk aanduiden, en onderling verschillen, als de zelfstandige naamwoorden, van welke zij gevormd zijn. DEERunc, van het oude deer, of dere, nadeel,
beleediging, leed, hetwelk ook het nog tegenwoordig in gebruik zijnde werkw. deren
gevormd heeft, wordt gezegd van eenig
grout, maar op zich zelf staand ongeval, en
wel van dit ongeval zelf, niet van den persoon, wien het overkomt. ELLEND1G (hierboven onder arm behandeld) is toepasselijk op
beide. Van denpersoon gebezigd, heeft het
somtijds de beteekenis van nietswaardig,
welke zich versterkt en de eenige worth in
het zelfst. naamw. ellendeling. Gebruikt
men het bijvoegelijke ellendig van den toestand, zoo ziet het, overeenkomstig met deszelfs oorspronkelijke beteekenis van uitlandig , verbannen, op eenen langeren voortdour en op verscheidenheid van ongeluk.
JAMMERLIJS, dat, even als deerlzjk, alleen
van den toestand gezegd wordt, is sterker,
dan ellendig, en geeft eenen staat van on eink te kennen, die den lijdenden, of wel den
getuigen van zijn lijden, klagten afperst.
RAMPZALIG beteekent, krachtens den uitgang
des woords, eene volheid van ramp • en daar
dit zelfst. naamw. reeds alleen een groot,
een treffend ongeluk uitdrukt, zoo geeft deszelfs vereeniging met zalig eene zeer hooge
mate van ongeluk te kennen. Een deerlzjk
ongeval, een ellendige toestand, jammerlijke
omstandigheden en een rampzalig lot. —
Men zie voorts de artikelen Arm, Beklagelijk
andere.
en
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DEERNIS,

BARMHARTIGHEID,ERBA RMING, MEDE
DOOG EN, MEDELIJDEN, ONTF ERMING.

Gevoel voor eens anders lijden. Van deze
woorden hebben DEERNIS, MEDELIJDEN en MEDE DOOGEN eene meer lijdende , ONTFERMING,
ERBARNING en BARMHARTIGHEID eene meer
bedrijvende beteekenis. Een voortreffelijk
en wel uitgevoerd treurspel kan, wanneer het den aanschouwer krachtig genoeg
wegsleept, wel deernis, of medelijden met
de handelendepersonen bij hem wekken,
maar nimmer ontferming, of erbarming •;
want er is voor hemgeene reden, of mogelijkheid, om hen te helpen, schoon al zijne
ziel in eene soortgelijke stemming gebragt
kan worden , als welke de tooneelspelers
voorstellen. Deernis, hoezeer een woord van
den edeleren stijl, is eigenlijk minder sterk,
dan de beide andere, waarmede het verwant
is • het geeft alleen Iced, leedwezen, over
eens anders ongeluk te kennen. In medeWen en mededoogen versterkt het voorzetsel merle de kracht der uitdrukking, en zet
daaraan de beteekenis bij, dat men met,
nevens den ongelukkigen, en bijna op gelijke
wilze als hij, deszelfs teed ondervindt. Dit
voorzetsel koppelt zich in het laatstgemelde
woord met het werkw. doogen, dat thans
verouderd, dock nog in het zamengestelde
gedoogen aanwezig is, en dulden, ook in den
zin van lifden, beteekende. lilededoogen zou
dus, in oorsprong, bijna te naamw voor eene
synonimische onderscheiding, met medelzyden overeenkomen • het gebruik heeft het
eerste tot den hoogeren schrijfstijl beperkt.
Met iemand, die een klein, of kortstondig
feed ondergaat, die, b. v., hoofd-, of Landpijn heeft, voelt men medeltjden, niet met
doogen. De drie andere woorden hebben
eenengemeenschappelijken oorsprong , te
weten, het woord arm, waarmede men, in
de vroegste tijden der vorming, of beschaving van de talen, tot den duitschen stam
behoorende, de eerste helft van het latijnsche misericors, vrij stijf en gebrekkig, heeft
overgezet. Dit arm, door zamensmelting
met het voorzetsel be, in barm veranderd,
gaat bij ontferming, uit hoofde der tusschenkomende t, in term over, en vormt met den
uit an in een zelfst. naamw., dat de dad
like werking van het zakelijke deel des
grondwoords aanduidt. Deze werking wordt
wederom, door het voorzetsel ont, in zoo
verregewijzigd, dat het geheele woord een
begin der daad van medelijden te hebben en
te betoonen uitdrukt. Waar men dus wil te
kennengeven, dat dit gevoel van medelijden
niet reeds, op den eersten aanblik van den
bedrukten, aanwezig is, maar eerst naderhandgewekt wordt, komt het woord ontferming wel inzonderheid te pas. Eenen vergramden rimester, de beleedigde Godheid,
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smeekt men om ontferming. Vrij nabij aan

deze beteekenis komt die van het woord
erbarming, waarin echter het eerste ontstaan der aandoening minder sterk is nitedrukt. Men erbarmt zich over eenen
g
ongelukkigen , dien een bijzondere , of
zoogenaamde volkomene, maar slechts algerneene menschenpligt ons gebiedt te helpen.
Erbarming, zoowel als ontferming, is voorts
alleenlijk het gewekt gevoel en de daaruit
voortspruitende bereidwilligheid tot de daad
van hulpbetooning • barmhartigheid toont
deze bereidwilligheid in hare blijvende bron,
in de aan den barnthartigen reeds eigen en
gewoon gewordene vaardigheid om te helA Door de barmhartigheid worden wij
bewogen, ont ons over de ongelukkigen te
erbarmen • en de barmhartige kan geenen
ongelukkigen zien, zonder erbarming met
hem te hebben. Barnthartigheid staat dus
tot erbarming eenigermate als deugd tot
plit. Wel is waar, dat in de II. Schrift van
het doen en oefenen van barmhartigheid
gesproken wordt, doch alsdan zijn daaronder werken van barmhartigheid verstaan. —
Men vergelijke voorts de artikelen Beklag
elijk en Barmhartig.
DEERNISWAARDIG, zie Beklagelijk.
DEGEN,

HOUWER, PALLAS, SABEL, ZIJDGEWEER,
ZWA.ARD.

DEIN.

we6rstand bieden, dan aan eenen snijdenden.
Eigenlijk zijn van deze, elk op zich zelf een
bijzonder krijgswerktuig aanduidende woorden , slechts zwaarden degen voor eene
synonimische onderscheiding vatbaar,wijI zij
de eenige zijn, die ook overdragtelijk gebruikt worden. De en dat of van dijgen ,
of van deugen afkomstig is, beteekende outtijds niet het wapentuig, maar den krijgsman,
die het voerde. VAN MAERLAND
zegt•: van
Ercules, dien de hen vercoren. De beteekenis van zijdgeweer is van lateren tijd ;•
doch daar degen, als geweer, weidra het
gewone, zelfs buiten oorlogstijd en als enkel
eereteekengevoerde wapen werd , is dit
woord, in verscheidene hiertoe betrekkelijke
spreekwijzen gebruikelijk geworden, waar
zwaard, en nog minder een der andere
namen, tepas zou komen. Bus zegt
men•:
een man van den degen, voor eenen man van
den krijgsstand ; even geschikt, den degen en
depen le voeren, voor gelijkelijk bruikbaar
in het veld en in het kabinet ; zijn degen is
nog ntaagd, voor: hi' heeft nog niet gevochten ; den degen trekken • met den degen in de
vuist, enz. Zwaard, omdat het van een min
gewoon gebruik is, heeft figuurlijk eene plegtiger beteekenis: het zwaard der geregtigheid ;
een tweesnt:idend zwaard ; het zwaard in de
schede sicken ; de en el met het vlammende
zwaard • te vuur en te zwaard verdelgen.

Het werktuig,
waa misdadige
rmecle
rs ontBeschadigende wapenen, met een gevest ,
hoofd worden , en dat ten naastebij de
ofgreep voorzien, en van nabij tot steken en
gedaante van dit oude krijgsgeweer heeft,
houwen gebruikt worden. ZIJDGEWEER kendraagt uitsluitend den naam van zwaard.
merkt dat soort van wapenen naar de plaats
Met het zwaard straffen, ten zwaarde vervan het ligchaam, waar zij althans hedenoordeelen, meester van den scherpen zwaarde.
daags, gewoonlijk gedragen worden •; het is
Men brengt den oorsprong van het woord
dus, in dien zin , hetgeslachtwoord. De
tot weren. Voorts heeten,om de gelijkvorDEGEN worth bij voorkeur tot steken, het
migheid der uiterlijke gedaante, en mogelijk
ZWAARD tot houwengebruikt, schoon men
om degelijkheid van plaats, waar zij gevoerd
oudtijds eene soort van de ens voerde, ook
worden, de breede houten borden, die ter
houwdegens genaamd , die tot beide oogzijde van een zeilschip hangen, om hetzelve
merken dienen konden. Hierop ziet het een
voor omslaan en afdrijven te beveiligen ,
den spaanschen priester, VALVERDA , wordt
zwaarden.
nagegeven, dat hij, natnelijk, den soldaten
zijner natie , bij het ombrengen der Pe- DEINING, GOLVING.
ruanen, zou toegeroepen hebben, de punt
Beweging van een uitgestrekt water ,
en niet de suede hunner degenste gebruiken,
waarop de wind, of de getijen werken. GoLom dezelve Diet door het houwen te breken.
VING is die beweging in Naar geheel en beEvengelijk de hedendaagsche degen eenigschouwd als het onmiddellijke uitwerksel der
lijk tot steken gebruikt wordt , dient de
bovengenoemde oorzaken. DEINING is het
PALLAS uitsluitend tot houwen. Dit woord
op- en nedergaan des waters, dat een deed
dat van de Slavoniers outleend is, beteekent,
dergolfbeweging uitmaakt, en zonder hetten minste bij ons, een tang en regt ruiwelk zij niet mogelijk is. Daar dit op- en
terszwaard. SABEL en HOMER zijn beide
nedergaan bijna nimmer antlers tan in een
gekromd; houwer is korter en wordt voorzeer ruim water merkhaar wordt, zegt men
namelijk op de schepen gebruikt, waar een
eigenlijk slechts van de zee, dat zij deiningen
lang geweer belemmeren zou. Het gebruik
heeft, schoon een kleinereplas ook golving
van den sabel, is tot ons gekomen van de
vertoont. Het schip, dat zich op eene bewoOosterlingen, wier dig to en zachte hoofdgene zee bevindt, volgt, natuurlijk, de rijzing
deksels aan eenen drukkenden slag meer
en daling der golven, schoon het vaartuig
18
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zelf natuurlijk niet golven kan. Van hier dat
men wel de deining, maar niet de golving
van een zeeschip zegt. De deining van
bet vaartuig veroorzaakt aan dengenen,
die daaraan nietgewoon is, de ongesteldheid,welke men zeeziekte noemt.Zieook Baar.
DEINZEN,

TERUGTREKKEN , WIJKEN,VAN PLAATS

VERANDEREN.

Eene beweging, welke meestal geschiedt
met oogmerk, om de ontmoeting van eenen
vijand, of van eenig ander gevaar, te vermijden. In DEINZEN en TERUGTREKKEN iS de
beweg ing achterwaarts, WIJKEN kan men ook
in eene an rigting •; die ter zijde springt
wtjkt evenzeer , als die terugtrekt. Deinzen is een achterwaarts wijken, dat nog onbeslist en meet de onmiddeibare uitwerking
der terugdringende kracht, of nog eigenlijker die eerier onwillekeurige beweging is,
dan van eengenomen besluit ; menigmaal is
-het de aanvang van den aftogt, of van de
vlugt. Wanneer de slagordening geenen
vasten voet houdt, grond slaakt, geschiedt
zulks gewoonlijk al deinzende. Ilij, die deinst,
keert zijnen viand nog steeds aangezigt en
horst toe •; terugtrekken kan men ook, en
doet men meest, ria den rug gewend te
hebben. Daarentegen is terugtrekken altoos
het gevolg van een genomen besluit, en
geschiedt zelfs wel, ten einde daardoor gelegenheid
ngen,
om naderhand des te
te erla
krachtiger voorwaarts te dri p en;; terwip
deinzen, gelijk wij boven gezegd hebben,
eene onvrijwillige beweging is, waartoe
wezenlijke, of onderstelde overmagt eener
artij ons noodzaakt. Ondertusschen is
to en P
de naaste oorzaak dier rugwaartsche beweging natuurlijk de vrees, of schrik, die wij
zelve ondervinden ; en hierom word t ook deiner aanval plasts heeft.
zen gebruikt, zonder dater
Een akelig gezigt, schoon het ons met geen
,eigen gevaar bedreigt,doet ons terug deinzen.
DEINZING, zie Deinzen.
DEK, BEDEKKING, DEKEN, DEKKING, DEKKLEED,
DEKSEL.

Hetgeen tot eene zaak in zulk eene betrekking staat , dat het de uitwendige werking op dezelve belet. De daad van deze
werking te beletten, en niet het middel,
t worth door
waarmede men zulks verrig,
DEKKING verstaan • meet gebruikelijk, echter, is het werkwoord dekken met voorzettin g des lidwoords. De dekking, beter het
dekken, der gebouwen met pannen, of leifen,
inplaats van met riet, stroo, of hout , maakt
brand in de steden minder vernielend, dan
in de dorpen. BEDEKKING is en de daad van
dekken
,
en het een dekt •; maar in beide de
gevailen verstaat men door bedekking, krach-

DEKK .

tens het voorzetsel be, eerie volledige beschutting, die een gedeelte ongedekt laat.
Dit is niet hetgeval met DEK; het dek van
eenpaard is eene bedekking, althans niet
van hetgeheele dier, hoogstens van den
rug. Even zoo is bedekking niet het een
blootelijk bestemd ,
is ow te dekken, maar
het een er werkelijk toe client •; een dek,
daarentegen, blijft een dek, al hangt het in
stal, of winkel. Overeenkomstig hiermede
kan het een niet tot een eigenlijk dek bestemd was, eene bedekking worden. Adams
en Eva's vijgebladen waren geen dek, maar
wet eene bedekking. Even zoo noemt men
figuurlijk eene krijgsbende, tot geleide en
bescherming medegegeven, eene bedekking ,
maargeen dek. Zelfs het een meer doet,
dan dekken, is eer y dek meer, hoezeer het
nog eene bedekking blijft, kleederen, b. v. ,
zijn eene bedekking,
maar men noemt dezelve
geen dek, omdat zij niet blootelijk dekken ,
maar om even versieren, enz. DEKSEL zou
eigenlijk zeer nabij hetzelfde zijn, als dek ,
namelijk het middel, waarmede men debt.
Zelfs zijn er nog uitdrukkingen in gebruik , bij welke deksel in eenen ruimeren
zin, dan dek
,
gebezigd wordt. Voedsel en
deksel. Degewone beteekenis, echter, is die
van het werktuig, dat niet eene oppervlakte,
maar eene opening dekt, en dezelve sluit.
Het deksel van eenenpot,
van eene kist.
DEKKLEED is elk kleed, datdekt. Het vereenigt,
derhalve, de beteekenis van kleeden en dekken
en duidt een stukweefsel, of stof aan, dat,
hoezeer bijzonderlijk bestemd, om, door orn-

hanging, of overspreijing, voor de werking
van lucht, enz, to behoeden, no tans tevens
kleedt, dat is, tot versiering dient, of dienen
kan. Een dekkleed over een stuk huisraad ;
dekkleeden der paarden. Kleed, in den zit)
van betrekking, maakt in het meervoud kleeden, niet kleederen. Het denkbeeld van versiering valt we bij het woord DEKEN, welks
beteekenis beperkt is niet alleen toteen blootelijk dekkend weefsel, of stof, maar zelfs nitsluitend tot zoodanig een ,
hetwelk gebruikt
wordt, om te beletten, dat de omringende
koelere lucht de dierlijke warmte bij eerie')
slapenden te veel vermindere. Wollen, katoenen deken. Eene bovenste deken, die sou}wijien tot sieraad over de eigerilijke deken
gelegd, of gespreid wordt, noemt men sprei.

DEKKEN, BEDEKKEN, BEKLEEDEN.
Het hierboven opgegeven verschil der
naamwoorden toont ook dat der werkwoorden. Een huis, waarvan het dak weggestormd
is, kan met over de sparren uitgespreid zeildoek BEDEKT worden, totdat het op nieuw met
pannen GEDEKT is;; want school), des noods,
zeildoek wind en weder keert, zijn pannen
een der middelen, welke tot dat oogrnerk
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woorden van denzelfden oorsprong graf
bestemd zijn.Tusschen bedekkenen BEKLEEDEN
gracht, loo raze enz. Rootjen of roetjen
heeft hetzelfde onderscheidplaats,hetwelk in
wordt, we ens deszelfs beteekenis van onteen vorig deel aangemerkt is, tusschen bloot
wortelen zuiveren, met bijvoeging van
en naakt, de tegenovergestelde denkbeelden
van bedekt en bekleed, te bestaan.De bedekking
het voorzelsel uit, ook figuurlijk voor gankan van het bedekte voorwerp verder of eschelijk wegnemen gebruikt. Een yolk nitroeijen. Het kwaad met wortel en tak uitscheiden zijn, dan de bekleeding, die hetzelve
roeijen • waarbij men inzonderheid ziet
zoo nabij omsluiten moet, als het gewaad
dengenen, die het draagt. Wolken kunnen
op het wegnemen der mogelijkheid van
de zon bedekken, maar niet bekleeden. Daarweder uit tespruiten.
entegen heeft bekleeding altijd de beteekenis
van jets, dat tooit, en dat zich dus naar bui- DELVING, zie Delven.
ten vertoont. De binnendeelen van 's menschen hoofd zijn met eene digte hersenkas DELVER, zie Delven.
bedekt, en het hoofd is met Karen bekleed.
Van de hersenkas kan men nimmer zeggen, DEMOEDIG, NEDERIG, OOTMOEDIG.
dat zij de hersens bekleedt, schoon men van
Die zich zelven en zijne verdiensten niet
het haar en zelfs somwijlen van de huid zegt,
hoog waardeert. Daar de in DE MOEDIG op eenen
dat zij bedekken; in dit laatste geval, namelijk
ouden wortel wijst, die laag, dienend, beziet men op de bescherming, welke zij aan
teekende, zoo is demoedig, in zamenstelling
de daaronder liggende deelen verleenen
zoowel Ms in beteekenis, het tegenovergestelde van hoogmoedig. Oot, oudtijds ood
het edstgemelde ook op het sierlijker voorkomen, dat zij daaraan geven. Meerdere of
duidde eene ledigheid , een gebrek aan.
mindere buigzaamheid schijnt tot het onderWanneer derhalve demoedig zooveel zeggen
scheid van bekleeding of bedekking, niet gewil, als die zijnen cooed niet hoop draagt ,
brat te kunnen worden. Een zijden mantel
zoo duidt OOTMOEDIG zulk eenen aan, die in
kan eene bedekking wezen, terwijl de hardhetgeheel eenen moed, namelijk in den
steenen buitenzi j de van eenen inwendig uit
zin van zelfwaardering, bezit. Ootmoedigheid is dus de hoogste trap van demoedigaarde, of metselwerk bestaanden muur eene
bekleeding genoemd wordtG
held, of liever is een trap daarvan, maar
staat tot dezelve als zekerheid tot waarschijnlijkheid • de uiterste demoed is nog
DEKKING, zie Dekken.
een ootmoed. Het, tot eenen blooten vorm
g
vanpligtpleging gewordene, ootmoedige
DELVEN, GRAVEN, ROOIJEN, SPITTEN.
dienaar, is derhalve de hoogstmogelijke
Tot het een of ander oogmerk in den
betuiging van nederigheid.Terwij1 demoedig
grond woelen. Het verschil van dit oogmerk
maakt ook het verschil der woorden. DELVEN
en ootntoedig op den toestand des gemoeds
is in dengrond werken, met oogmerk, om
zien, ziet NEDERIG op de uiterlijke blijken
in de die to te geraken • want delven is aan
van dien toestand. De demoedige is nederig,
dal en dalen verwant. GRAVEN is hetzelfde
in voarkomen en handelingen. Men kan
niet omgekeerd, zeggen, dat de nederige
doen, met bedoeling, om eenen kuil, een
demoedig is in zijn voorkomen.
graf te vormen. ROOIJEN ziet op lets dat in
dengrond wortelt, en dat men daaruit los
wil maken boomen, aardappelen rooijen. Den DEMOEDIGEN, VEROOTMOEDIGEN.
grond rooijen, dat is, van struiken en worOvereenkomstig met het zoo even gezegde,
tels zuiveren. Graven rooijen, van doodsis DEMOEDIGEN den moed, het denkbeeld van
kracht, of verdiensten, dat iemand van zich
beenderen zuiveren. SPITTEN , eindelijk
zelven koestert, doen dalen, zijnenhoogmoed
heeft alleen ten doel, de bovenkorst van den
fnuiken, VEROOTMOEDIGEN alle schatting van
grond los te maken en om te werken, ten
eigene verdiensten ontnemen. Hierom zegt
einde zij de geschiktheid erlange, om zaad ,
men : eenen vtjand demoedigen, dat is, de te
of wortel te ontvangen, en dezelve, tot onthooge gedachten, Welke hij van zijne krachwikkeling van den groei, te koesteren. Uit
ten had, doen dalen. Men zegt : zich voor
het bovengezegde blijkt, waarom opdelven
God verootmoedigen, om aan te duiden, dat
eene sterkere beteekenis heeft, dan opgraven,
menjegens het Opperwezen alle gevoel van
en dus inzonderheid te pas komt, waar men
trotschheid laat varen, en een die p gevoel
aanduiden wil , dat jets uit eenegroote
heeft van de nietigheid des schepsels, ten
die to gehaald wordt, waartoe het maken
aanzien van deszelfs Schepper.
van eenen blooten kuil nietgenoegzaam zijn
zou. Zoo zegt men de opdelvingen te HercuBLUSSCHEN, DOOVEN, LESSCHEN, SMOREN
lanum. De aan graven verbonden beteekenis DEMPEN,,
STILLEN.
eener uitholing van den grond, die boven
open blijft, vertoont zich ii) eene menigte

Opbruisende beweging stuiten,

BLAISSCHEVI
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aan
en LESSUEN zijn van oorsprong het naast aa
elkander verwant, of liever blusschen is hetzelfde woord, als lesschen (hoogduitsch,
lOschen), met voorzetting der b. Het is afgeleid
van het geluid, hetwelk een vuur maakt,
waarover men water stort, am den brand te
doen ophouden. Het gebruik heeft blusschen
in den eigenlijken zin behouden, en lesschen
tot den figuurlijken zin bepaald. Men zegt :
een brandend huffs blusschen, en : den minnegloed blusschen. "Wil men blusschen, ge-

lijk bier in het tweede voorbeeld, figuurlijker wijze gebruiken, zoo schijnt het woord,
waarop men het toepast, hoezeer oneigenlijk
echter uitdrukkelijk het denkbeeld van branden te moeten bevatteri. Den minnebrand,
de oorlogsvlam blusschen kan gezegd worden, niet de min en de oorlog • Met lesschen
is dit eenigermate even zoo, no tans gebruikt men het in figuurlijke spreekwijzen,
waarbij het denkbeeld van brand niet uitgedrukt wordt, en waarin blusschen niet te
pas zou komen. Zijnen dorst lesschen. Over
het algemeen wordt lesschen alleen gebruikt,
wanneer aan het figuurlijk blusschen des
vuurs een genot verbonden is. Blusschen
zegt men van het men en van levendigen
kalk met water, schoon daarbij geene dadelijke vlam gedoofd wordt •; maar de ontwikkeling der warmtestof en de opbruising zijn,
bij deze bewerking, zoo geweldig, dat het
geluid, hetwelk het opwerpen des waters
, zeer veel naar dat van een
veroorzaakt
vuur , hetwelk gebluscht wordt , gelijkt.
DOOVEN en SMOREN komen insgelijks zeer
na in beteekenis over een •; beide heet niet,
door opwerping van water , maar door
afsnijding der lucht, door toedekking, eenen
brand doen ophouden. Het is daar, waar
het do is, b. v. in eenen brandenden
schoorsteen, de ware wijs van brandblussching, vermits het eigenlijke blusschen met
water slechts werkt door verkoeling , en
dus alleen bij eenen overvloed der koudere
vloeistof uitvoerbaar is. Dooven duidt het
doen ophouden der branding aan, van den
kant des middels, namelijk der dekking, der
afsnijding van de buitenlucht •; smoren van
den kart der werking, door dit middel te
wee g gebragt. Hierom zegt men ook onzijdig
doen smoren. Smoren, niet dooven, wordt
merle gebruikt van de ontbering der lucht, tot
onderhoud van het dierlijke leven vereischt.
h en kussens gesmoord. DEMPEN is de
Tussc
kracht des vuurs, of ook van lets anders, bedwingen. Men zegt : eenen put dempen , en wel
eens, doch, zoo het schijnt, verkeerdelijk :
eenen kuil dempen. Den put dempen Loch
beet niet, de holte des puts vullen, maar de
kracht der bronader, die onder in den put
opwelt, door opgeworpen puin, of aarde,
• want dempen en darn hebben eenen
breken

DERII.

gemeenen oorsprong, Welke daaraan de beteekenis van beteugelen geeft. STILLEN is het
doen ophouden van gedruis en beweging.
Op deze onderscheiding van de eigenlijke
beteekenis der woordengrondt zich die van
derzelver figuurlijk gebruik. Van staatsberoerten sprekende, zegt men, b. v., niet het
oproer, maar de vlam des oproers blusschen,
en verstaat daardoor, met aanwending van
uiterlijk geweld, de opschudding, welke een
reeds uitgebersten oproer verzelt, doen eindi en. Het oproer dooven is het ingelijks
reeds brandend oproer, wel is waar door
middelenvan buiten, maar door minder
geweldig, of luidruchtig werkende, doen
eindigen. Smoren komt meer te pas, wanneer men wil uitdrukken,
dat het smeulend
oproer belet wordt, in vlammen uit te bersten, en, als ware het, in zich zelf verstikt.
Lesschen wordt, om de hierboven opgegeven reden, van oproer niet gebruikt. Het
oproer dens en heet, door overmagt de kracht
des oproers bedwingen. Van hier, dat een
gedempt oproer zoo ligtelijk weder uitberst
gelijk een gedoofd weder ontbrandt, wanneer
de matg
van buiten, die het we6rhield, te
vroeg verzwakt, of verdwijnt. Die het oproer
stilt
,
doet eigenlijk minder, dan die het
dempt, of dooft ; iii' veroorzaakt slechts, dat
het oproer schreeuwen en alle verdere open.
bare blijken van volksbeweging ophouden.
Ook onderstelt het woord niet, dat zulks
doorgeweldige middelen van buiten te wee
gebragt wordt •; eene ten gepasten tide en
met verstand betoonde inschikkelijkheid jegens de volksverlangen kan even zeer een
oproer stillen. Doch st
jui hierin, dat stillen
de onderstelling van zachtere middelen gedoog,
ten dat zachtere middelen, zoo al niet
krachtiger, ten minste duurzamer werken,
dan hardere,g
lit de reden, waarom in het
denkbeeld van een gedempt oproer nog altoos
dat eener neiging tot wederopstand overHilt; terwij1 een gestild oproer, naer mate
der omstandigheden, als geheel geöindigd
kan beschouwd worden. Hetzelfde onderscheid der woorden toont ook, waarom men
zegt: een oproer dempen, en : eene muiterij
stillen; want deze Iaatste is dikwijis niets
anders, dan een snel opvlammend stroovuur, waarvan hetgevaarlijke alleen in de
uitbersting bestaat.
DEMPING, zie Dempen.
DENKBEELD, zie Bedunken.
DENKEN, zie Achten en Bedunken.
DERHALVE, Dus, BIJ GEVOLG, GEVOLGELIJK.
Voegwoorden, die den zamenhang tusschen gelling en besluit te kennen geven.
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Van deze woorden •WijSt DERHALVE op de stelLin den grond, de reden, en zegt zoo veel
als: de zaak van deze zijde beschouwd, zoo
is daaruit af teleiden, enz. • want halve beteee. de
Pus
kende oudtijds
zijd slaat op het
gevolg, op het besluit, en zegt hoedanig dit
gesteld moet zijn, om met den vooruitgezettengrond overeen te stemmen. Wil men
alzoo derhalve gebruiken, zoo behoort deze
grond eenigzins ontwikkeld, althans duidelijk opgegeven, te zijn. Verbindt men, daarentegen, eene gevolgtrekking, Welke men
maakt aan premissen, die niet uitdrukkelijk
vermeld zijn, alsdan kan het voegwoord dus
te pas komen.Zoo,dus houdt gij hem voor een'
eerlijk man? wil zeggen : uit hetgeen gij mij
te kennen gegeven hebt, moet ik dan afteiden, dat gij hem voor een' eerlijk man houdt?
De gronden van het af te Leiden besluit moeten, natuurlijk, ook in dit geval aanwezig
zijn • want zonder dezelve bestaat er geene
gevolgtrekking, maar zij zijn te onvolkomen
”itgedrukt, te twijfelachtig, dan dat men het
voegwoord derhalve, hetwelk regtstreeks op
dezelve tern g wijst, zou kunnen gebruiken.
Zoo, derhalve houdt gij hem voor een' eerlijk
man ? wordt wel somwijlen gezegd maar is

minder goed, dan het eerste. Men zou bijna
in verzoeking komen, om den nadruk der
rede op het voegwoord te laten vallen, en te
verstaan, dat de vragende twijfelt, of de
aangevoerde grond wet genoegzaam zij, om
daarop het besluit te bouwen, dat de bedoelde
persoon een eerlijk man is. Over het algemeen
schijnt de twijfel, welken eene vraag omtrent
dejuistheid, of het re to begrip der voorafgaande leden eener sluitrede onderstelt, de
woorden derhalve en soortgelijke , die in
nader verband met het vooruitgezette staan,
van den vragenden spreekvorm uit te Mullen.
BIJ GEVOLG en GEVOLGELIJK (ZOO men het hatals een aangenomen nederduitsch woord
ste
wil laten gelden) zien meer bijzonder op het
verband tusschen grond en besluit, op de
daad dergevolgtrekking zelve. Zij dragen
dengrond en het besluit niet als iets stelligs
voor, maar even de betrekking tusschen
beide te kennen, en zeggen, dat, de grond
als waar aangenomen zijnde , het besluit
daaruit volgen meet.
RVEN, MISSEN, ONTBEREN.
DE

Gebrek aan iets hebben. Bij deze algemeene
beteekenis voegt NISSEN, dat men het gebrek
bemerkt, en behoefte, of wensch gevoelt,
om het een men mist terug te bekomen.
In sommige spreekwijzen vertoont de eerste, in andere de tweede nevenbeteekenis
zich sterker. Uit dit boek papier mis ik een
bled, wil juist niet zeggen, dat men dit enkele
blad bijzonder noodig heeft, of verlangt met
hetzelve het bock weder vol te makes •; maar

eeniglijk, dat men bemerkt, dat het bock niet
meer vol is, dat het blad er aan ontbreekt.
Daarentegen beteekent de uitdrukking •:
geef mij een blad pa p ier , zoo gij het kunt
missen, dat men een blad papier wenscht

hebben, zoo de andere de behoefte niet
te
heeft, om het te houden. In dezen laatsten
zin nadert de beteekenis van rnissen eenigzins tot die van ONTBEREN ; men zou ook hebben kunnen zeggen • zoo gt:j het blad ontberen kunt. Intusschen gevoelt men, dat dit
voornamelijk te pas zou komen, wanneer
het blad papier door bijzondere omstandigheden tot eene hoogere waarde gerezen was,
dan het in den gewonen toestand van het
beschaafde leven heeft; in eene gemeenschappelijke gevangenis, b. v. He eft hetdie waarde
niet, dan kan men bezwaarlijk ontberen
gebruiken want men ontbeert geene baizeling. De reden hiervan ligt in de bijzondere
beteekenis van dit laatste werkwoord. Gelijk
missen het bewustzijn, dat men iets niet
heeft, te kennen geeft, zoo duidt ontberen
aan, dat men dit gemis draagt, verduurt.
Het is dus zeer veel sterker, dan missen.
Gees levend schepsel kan lucht ontberen.
schoon meer nog dan ontberen tot

DERVEN,

den verheven' stip behoorende, is in der daad
minder sterk. Het beteekent het niet, of
'lever, niet genoegzaam hebben van de flooddruft, of ook, want het woord is bijna eeniglijk in den figuurlijken zin gebruikelijk, het
niet hebben van het een wij met nooddruft
gelijk achten. Hij, die derft, wordt nooddruftig, heeft een zeer smertelijk gevoel van
zijn gemis, een gevoel gelijk aan dat, hetwelk
door hetgemis der eerste behoeften van het
leven te wee g gebragt wordt. Men zegt, wet
is waar, het leven derven •; terwiji nog
het leven een goed is, welks gemis niet gevoeld kan worden •; maar in dit geval schijnt
het woord derven niet te slaan op den toestand van dengestorvenen , maar van
den even die het leven staat te verliezen •;
vaarom men in deze spreekwijs derven dan
ook menigmaal met moeten en zullen kopP Daar men nu van eene aanstaande
ophouding des 'evens wel vooruit het smertelijke gevoel ondervinden, maar die ophouding vooruit niet gewaar worden, of verduren kan, zoo ligt hierin de reden, waarom
erven, maar niet het leven
wel het leveed
missen, of ontberen gezegd wordt.
DERVING, zie Derven.
DEUGD, GODVREEZENDHEID, GODZALIGHEID, HEILIGHEID, VROOMHEID.

Alle deze woorden beteekenen eenen boogen trap van zedelijke volkomenheid. DEIJGD,
dat met deugen verwant is, geeft zedelijke
volkomenheid te kennen, van den kant, dat
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zij den mensch aan zijne bestemming doet
beantwoorden, dat zij hem maakt tot hetde mensch, naar
geen hi' zijn moet. Daar nude
zijnen aanleg en den wil zijns Scheppers,
niet bestemd is, om den hoogsten trap der
voor zijn wezen bereikbare volkomenheid op
eenmaal te beklimmen, maar hi' reeds aan
zijne bestemming voldoet, wanneer hij, door
inspanning zijner zedelijke krachten , die
volkomenheidgedurig meer nabij komt, zoo
volt daaruit, dat deugd eene verkregene
voortreffelijkheid des menschelijken wezens is, en dat zij trappen heeft. Volmaking van zedelijke zoowel als van ligehamelijke krachten wordt voorts door oefening verkregen, en oefening geschiedt uit
harem aard deelsgewijs •; ook bezit de mensch
onderscheidene zedelijke vermogens, welke
alle voor verhooging vatbaar zijn • dus zijn
er even zeer onderscheidene deugden, als er
trappen van eene en dezelfde deugd bestaan.
HEILIGHEID gedoogt zulk eene deeling, of opklimming niet •; het is in oorsprong verwant
aan heel, heelen, en geeft het zedelijk voortreffelijke te kennen in deszelfs aigeheele volkomenheid. Hierom zeggen wij van God niet,
dat hi' deugdzaam, maar dat hi' heilig is, en
noemen ook de zedelijke voortreffelijkheid
van andere wezens , engelen , menschen,
Welke wij veronderstellen den hoogsten trap
van volkomenheid, waarvoor zij vatbaar zijn,
bereikt te hebben, heiligheid. GODVREEZENDREID en GODZALIGHEID geven beide den invloed
te kennen, dien de beschouwing der goddelijke heiligheid, der eigenschappen van het
Opperwezen, op de innerlijke aandoeningen
engevoelens van deszelfs redelijke schepselen,
op het begeeren van het goede en het verfoeijen van het kwade, hebben moet •; doch
godvreezendheid, in den eenigen verstandigen en waardigen zin, welke men aan het
woord kan heehten, stelt dien invloed voor,
van den kant der vurige zucht, om ons tot
geene voorwerpen van het goddelijke misnoegen te maken, en van den afschuw, dien
het booze,
als dit misnoegen verdienende, ons
hehoort in te boezemen.Godvreezendheidkan
dus opleiden tot godzaligheid •; en het is
in dezen zin, dat SALONO zegt : de vrees des
Heeren is het beginsel der wijsheid. Godzaligheid toch, wanneer men de oorspronke-

like en latere beteekenis van den uit an
zalig, die van volheid en genot, als veree-

nigd beschouwen wil, geeft een volkomen en
werkdadig besef der goddelijke voortreffelijkheid te kennen, het gemoed opleidende
tot eenen toestand van rein en innig genot.
VROON ziet minder op eenen innerlijken toestand desgemoeds, dan wel op uiterlijke
handelingen, die denzelven te kennen geven en er uit voortspruiten. Het is deugd
uitgeoefend als godsdienst. Oorspronkelijk

DEUN.

beteekende vroom vrij nabij hetzelfde als
sterk, vervolgens, door eenen natuurlijken
overgang,nuttig, daarna onschadelijk, schuldeloos, zachtzinnig . Vermits nu de godsdienst
ons inzonderheid de zachtere deugden aanp
rijst, heeft men allengskens aan vroomheid
de uitsluitende beteekenisgegeven van in
uitoefening gebragte godsvrucht. Het taalgebruik blijft deze onderscheiding getrouw.
Men zegt : een deugdzaam burger, een vroom
Christen, eengodwreezend leven, en godzalige
overdenkingen.

DEUGDELIJK, zie Deugd.
DEUGDZAAM, zie Deugd.
DEUGDZAAMHEID, zie Deugd.
DEUN, GEZAING, LIED, ZANG.
Gedicht, hetwelk zingende, dat is met
zekere stijgende en dalende leiding van Loon,
voorgedragen wordt. Al wat zulks wordt is
een GEZANG • dienvolgens is dit het generieke,
ofgeslachtswoord en heeft zelfs eenigzins
eene nog ruimere beteekenis, dan die, welke
het hier met de woorden DEUN en LIED in
zinverwantschap brengt. Ook het een gezongen wordt , zonder een gedicht , zelfs
zonder de uitdrukking der menschelijke
stem te zijn, mits het slechts eene muzijkale
toonleiding hebbe, is gezang, of ZANG. Het
gezang der vogelen; koekoek een zany. Gezang, en zang verschillen, overeenkomstig

met derzelvergrammatikale vorming, daarin, dat gezang eigenlijk de daad van zin en ,
zang het gezongen wordende beteekent.
Neemt men beide in den zin van dit laatste,
dan blijft, van de vorige onderscheiding,
nog over, dat gezang het geheel van het
over een en hetzelfde onderwerp gezongene
te kennengeeft, terwijI zany ook eerie afdeeling daarvan kan aanduiden. Dus heeft
een heldendicht zangen, niet gezangen, en
een kerklied heet ook een gezang, niet een
zang. Zang is, voorts, meer dan gezang,
gebruikelijk, om het zin en in het algemeen,
als kunstverrigting, of verlustiging, uit te
drukken.' Zang en dans. Daar oorspronkelijk alle gedichten, niet aan rijm, maar aan
maatgebonden, eenigermate zingende voorgedragen werden , zoo noemde men , en
noemt men nog, den dichter eenen zanger, en
zijn gedicht een gezang. Ik zing den veldheer, enz. Om een lied te zijn werd vereischt
dat hetgedicht opzettelijk bestemd was
omgezongen te worden. Een lierdicht, eene
ode, was een lied • een heldendicht zou bezwaarlijk zoodanig genoemd kunnen worden. Behalve de verschillende bestemming,
maakte ook de uitgebreidheid van dit laatste
de benaming van lied daarop niet toepasse-
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lijk ; want een lied had eene bepaalde lengte,
te weten die van het een gevoegelijk op
eenmaal afgezongen kon worden. Schoon
liedmet luid, geluid, verwant is, heeft dean
een nog nader en min verouderd verband
met het denkbeeld van klank. Het is, namelijk, met de zoo gewone verwisseling van d
voor t, en met de duitsche Umlaut, of klankverandering, hetzelfde als toon. De Duitschers hebben bet meervoud Tone en het
werkwoord tOnen. Deze naauwere verwantschap tot klank, als ware het aanduidende,
dat bij den dean meer het geluid, dan de
inhoud in aanmerking komt, kan toegebragt
hebben, oin aan dit woord, vergeleken met
lied, de la ere beteekenis te geven, welke in
hetgebruik daaraan gehecht wordt.
DEWIJL, zie Aangemerkt.
DIE, WELKE, zie Dat, Het een.
DIEN, WIEN, DIENS, WIENS.
Zijn slechts voor hen, die eene genoegzame taalkennishebben,
synonimen. DIEN en
DIENS zijn naamvallen van het aantoonende,
niet van het betrekkelijke welk laatste
nimmer anders, dan in den eersten, of vierden naamvalgebezigd wordt. In den tweeden en derden naamval gebruikt men wie, of
welke. Men zegt, b. v., niet: dat is de man,
diens vadergij kent •; dien gzj geld geleend
hebt, maar wiens vader, wien, of welken. Aa ntoonender wijze, daarentegen, kan men zeggen: diens voorstander ben ik; wiensgedrag ik
wien tof toekomt.
goedkeur ; dien geef ik to wien
DIENAAR,

BEDIENDE DIENDER DIENSTBODE

KNECHT, LAKKEI.

Iemand die tot zekerepligtsverrigtingen
ten dienste van een' ander verbonden is.
Alvorens het onderscheid der bier als verwant voorkomende woorden te ontwikkelen,
moeten wij iets laten voorafgaan omtrent het
woord BEDIENDE. Eigenlijk zou men, naar
analogie van het doorgaande taalgebruik,
door dit woord behooren te verstaan niet
iemand, die dient, maar die bediend worth,
die eenen dienaar heeft • immers, is bet
zelfst. naamw. bediende afgeleid van bet verledene deelwoord bediend. Doch men merkt
hierop aan, dat de verledene deelwoorden
zoowel eene bedrijvende als eene lijdende
beteekenis hebben, en als bijv. naamwoorden,
gelijk ook de zelfst. naamwoorden, van
dezelvegevormd, somwijlen in eenen bedrijvendee zingebezigd worden. Hierbij komt,
dat het onafscheidbare voorzetsel be eene
dubbele strekking schijnt te hebben, zoo tot
dengenen, die de daad doet, als tot datgeen,
waarop zij werkt. Bus is bezorgd zoowel
de een die zorgt, die zorg heeft, of aan-
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wendt, als het een waarop zorg aangewend
i s. Een bezorgde vader •; een bezorgde koffer.
Bediende, als zelfst. naamwoord, heeft eene
der beide beteekenissen, en wet de lijdelijke,
verloren,
en men verstaat door het woord
uitsluitend dengenen, die client. In den striksten zin is het slechts zinverwant met dienaar, wijl alle de andere woorden eene engere
beteekenis hebben. DIENAAR beteekent,
even
als bediende, den dienenden in het algemeen,
loch kenmerkt deszelfs betrekking,
van den
leant der diensten, die hi' volbrengt. Van
bier dat men het woord koppelt met de soort
van dienst, of met de aanduiding van den
g
ebieder, wien de dienst hewezen worth.
Dus, b. v., zegt men : kamerdienaar, staatsdienaar. Bediende, daarentegen, kan beschouwd worden, als te kennen gevende iemand, die van eene dienst, van den post om
dienst te doers, voorzien is • even als beambte
dengenen aanduidt,
die bekleed is met een
ambt. De dienst dus, als jets wenschelijks
voorgesteld wordende, brengt het denkbeeld
van loon met zich; en hieruit ontspruit waarschijnli
jk de minder vereerende beteekenis,
die aan het woord bediende verknocht is,en
die bet van dienaar onderscheidt. DIENDEH,
met welke benaming men gewoon is eenen
geregtsdienaar aan te duiden, is, op gelike wijze, bij verbastering, van dienaar
gevormd, even als tuinder voor tuinier,
inwoonder voor inwonergezegd wordt.
De uitdrukking inENsmoDEN kenmerkt de
dienenden naar datgedeelte hunner dienstp ligten , volgens hetwelk
eenenzij
last
volvoeren, tot welken zij uitgezonden worden • dock dit kenmerk heeft, in het hedendaagsche gebruik, opgehouden, het woord
van andere daarmede verwante te onderscheiden. Thans noemt men dienstboden niet
bij uitzondering diegenen der dienenden,
welke mengewoon is uit te zenden, maar de
gezamenlijke dienstbare personen van een
en hetzelfde huis • en het woord is even zoo
in het meervoud, als bediende in het enkelvoud meestgebruikelijk. Bezigt men het
woord dienstbode in het enkelvoud, dan kan
daaronder even zeer eene vrouw,
als een man
verstaan zijn, hetwelk niet het geval is met
bediende, welk woord in het enkelvoud zelden anders dan mannelijk gebezigd wordt.
KNECHT is zulks noodwendiglijk • want het
beteekende oorspronkelijk eenen 'on man
vcrvolgens eenen dienenden krijgsman. en
duidt zelfs nu nog in het engelseh eenen ridder
(knight) aan. Bij ons is het woord thans verre
of van eene zoo vereerende beteekenis te hebben • schoon het nog wel eene, als liefkozende uitdrukking, jegens een knaapje gebezigd wordt, om het te prijzen, dat het
zich niet kinderachtig gedraagt. De bijzondere beteekenis dat knecht aan depersoon-
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lijke dienst des gebieders verknocht is ,
schijnt lets meer verachtelijks aan de benamingbijgezet te hebben. Bediende, dienstbode
en althans dienaar brengen dit nevendenkbeeld niet merle • zij kenmerken den dienenden in het algemeen van den kant der nuttigheid zijner verpligting, en zijn daarom edeler.
LAKKEI is de naarn waarmede men de mannelijke bedienden van voorname personen
onderscheidt, en geeft eigenlijk iemand te
ken en die tot het gevolg zijns heeren beboort. Uit dit oogpunt beschouwd, zou dus
de uitdrukking minder vernederend zijn ,
dan die van knecht • en de Franschen, van
welke wij het woord hebben overgenomen ,
zeggen • que le laquais ne d'eroge point a sa
noblesse, Landis que le valet , méme le valet
dechambre, y dery e. Doch van den anderen kant, daar de bedienden der voornameren liverei dragen, en men hieraan vrij algemeen eene soort van oneer verbindt, zoo is,
in dit opzigt, het woord knecht minder vernederend, dan lakkei.
DIENARESSE, zie Dienaar.
DIENEN, NUTTIG ZUN, STREKKEN.
Het middel tot iets uitmaken. Eenvoudigst
en met weinig versterkte, of gewijzigde beteekenis, lit deze algemeene kracht in het
woord DIENEN. Dienen, van het oude doen,
laag, beteekende oorspronkelijk laag zijn,
vervolgens , onderworpen wezen, eindelijk
naar den wil en de oogmerken van een' ander
handelen. Het een dus onze oogmerken bevordert dient ons. Het dak van ons huffs, en
elkepan, waaruit het bestaat, dient om den
re en of te leiden. STREKKEN voegt bij deze beteekenis iets zeergewigtigs, namelijk, dat het
gebezigde middel tot bereiking van ons oogmerkgenoegzaam is, dat het ons oogmerk vervult.Dus, om het aangegeven voorbeeld te vervolgen, dient elke dakpan wel, om den regen
of te leiden, maar zij alleen strekt daartoe
niet • dit doet eerst de verzameling alter
dakpannen,
het geheele dak. Het dak dient
en strekt tevens, om het indringen van den
re en te beletten •; want dit is het oogmerk,
waarom het dak gelegd is, en het vervult dit
oogmerk volkomen, het reikt ver genoegiom het geheele huis te dekken. Wij zeiden
hierboven, dat dienen de beteekenis van het
middel tot iets te zijn, minder dan de beide
andere woorden, versterkte • eenigzins doet
het dit echter, en deze versterking lit in
het verschil der denkbeelden van uitwerksel
en bedoeling •, want de afleiding des regens
is niet blootelijk het uitwerksel, hetwelk de
dakpan te weeg brengt, zij is niet alleenlijk
middel daartoe, maar dit uitwerksel te
het
verkrijgen was ook de bedoeling, waarmede
zij gelegd werd. Het een werkt, zonder dat
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deze bedoeling aanwezig is, kan, voor zoo
verre de uitwerking volkomen te wee
gebragt wordt, gezegd worden daartoe te
strekken. Dus strekt menigmaal de vat van
een handelhuis tot den ondergang van vele
as komen.
andere • dienen zou hier niet te A
Even zoo moet men zeggen : uw bezoek strekt
mtj tot eer, niet, dient mij tot eer. Het denkbeeld van oogmerk lit zoo weinig in strekken, dat men dit woord zelfs gebruiken kan
van het een regtstreeks tegen ons oogmerk
inloopt. Hij brat zijne dochter in de groote
tvereld, ens hare opvoeding te voltooljen •;
maar juist dit middel strekte tot haar zedenbederf, niet diende •; want niet alleen had de
varier dit oogmerk niet, maar ook wordt in
deze zinsnede niemand voorgesteld als deze
bedoeling gekoesterd hebbende •; de uitwerking wassit toevalligs, althans onwillekeurigs. NUTTIG ZIJN is nog meer dan dienen,
het zegt dienen tot iets goeds. Het geld,
waarmede ik mij aan de speeltafel zet, dient
wet om mijne speelzucht te voldoen •; het is
-wel een middel, dat ik daartoe opzettelijk
aanwende, maar het is mijrtoe
daa niet
nuttig • 'want het oogmerk bevordert mijn
warewelzijn niet. Bij de uitdrukking : die
van :
spjs
i dient niet voor zieken , in den zin
is hun niet nuttig, spreekt men duidelijk
volgens de bedoeling, welke de ziekte, of
degene, die deszelfs eetregel vaststelt, ondersteld wordt te moeten hebben. Zie vender
Baat.
DIENST, zie Amble
DIENSTIG, zie Dienen.
DIENSTBODE, zie Dienaar.
DlENSTVAARDIG, zie Bereid.
DIEP, LAAG.
Twee bijvoegelijke naamwoorden , of
bijwoorden van betrekking, welke aanduiden, dat jets naderbij het midden van
omenaardbol is, dan het punt, waarmede
men het vergelijkt. Bij LAAG is dit punt
willekeurig •; bij DIEP is het de oppervlakte der aarde. Die op de stoep is, staat
, in vergelijking van den
laag
, die
op het dak klom • die in den put gedaald
is, stag diep, vergeleken met hem, die op
den rand bleef. Overdragtelijk ziet die op
een gemeen water as, op eene, als men het
dus eens noemen mag, gemiddelde oppervlakte.Van hier, dat de uitdrukking: hoe
diep zijt gij ezonken ! sterker is dan : hoe
laag zijt gtj gezonken I ten minste voor zoo
verre men aan laag niet de bijbeteekenis
.
Zander dezelve heet:
eeft van schandelijk
g
hoe laag zijt gij gezonken ! alleenlijk: wat
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staat gij op eene mindere zedelijke hoogte,
dan te voren ! hoe diep ztjt gij gezonken
be : wat zijt gij gedaald, zelfs beneden
hetpeil van zedelijkheid, waard het gros
des menschdoms staat ! Zie verder Dalen.

de, wilt men nog weinig van gezigtsbedrog.
Aan het tegenovergestelde van valsch, van
misleidend, gal men dienvolgens den naam
van waar, gelijk het latijn, uit dezelfde
bron, het woord verum ontving. Waar
vormde verder waarheid, waarachtig, enz.

DIEPSEL, BRUIN, SCHADUW.
SCHADUW en BRUIN zijn, in de beeldende
kunsten,gelijkbeteekeriende. DIEPSEL is, in
en als : een rnarmeren
tastbare voorwerp,
beeld, enz., en in geschilderde, of geteekende voorwerpen, het hoogste punt van
schaduw. Alle diesels vallen in de schaduw • maar niet alle schaduwen zijn diesels.
Zoo is het ook met het tegengestelde dezer
woorden, dag, licht hoogsel, gelegen.
Men neemt den dag voor dat een hetwelk
niet in de schaduw valt. Even hetzelfde zegt
men van het licht. Maar hoogsel is het lichtstepunt in den dag, bij bovengemelde
voorwerpen. Alle hoogsels zijn in den dag,
of in het licht, maar niet alle licht bestaat

Van den anderen kant is let een men ziet ,
in der daad voorhanden,is iets wezenlijks ; en
daar al wat wezerilijk bestaat tot eenig nut
kan strekken, zoo ontving waar de beteekeNis van ietsgoeds, en werd oudtijds zelfs
aan kwaad en euvel tegenovergesteld. Van
bier was de over an tot de kracht , die
thans den woorden van dezen zijtak aankleeft, gemakkelijk. Zij hebben, namelijk
tegenwoordig alle den zin van iets schatbaars. Waar, koopwaar, waard, waarde
enz. Hieruit volgt, dat waard is hetgene ,
waaraan men waarde becht, of dat waarde
heeft ; want eigenlijk beteekenen deze uitdrukkingen hetzelfde, vermits waarde altoos
eene schatting vooruitstelt, en deze op meening gegrond is. De zoo gewone uitdrukking
innerltyke waarde is zelfs, strikt genomen
eerie tegenstrijdigheid •; want nimmer is de
waarde innerlijk, zij berust eeniglijk op de
betrekkingen tusschen het gebruikte en den
gebruiker , en deze laatste wegvallende
houdt alle waarde op. Innerlijke waarde wil
dus alleen zeggen,
en in dezen zin neemt het
ook ieder zoodanige waarde zoodanige
schatting eener zaak, Welke op de behoeften
dergebruikers, en niet blootelijk in eene
onderlinge overeenkomst tusschen dezelve,
gegrond is en (lie daarom iets wezenlijks heeft,
vermitsdegebruikers wel hunne overeenkomsten, maar niet bonne behoeften veranderen kunnen. Brood heeft innerlijke
geld conventionele waarde. In dierbaar is de
eerste en zakelijke helft, Bier of duur, bij
overgang, door de beteekenissen van hard ,
sterk, dapper en goed, tot die gekomen van
eene hooge waarde te bezitten. In dezen
stand schijat het ons dierbaar gevormd te
hebben, terwijl de beteekenis van het grondwoord, verder verloopende, eindelijk begonnen is datgene aan te duiden, hetwelk ,
naar mate van deszelfsgewone, of algemeene
waarde, te hoog in prijs staat. De kofftj is
duur , duurgekocht genot , enz. Wanneer
men nu de beide afleidingen van waard en
dierbaar vergelijkt, zoo ziet men, dat het laatste woord, hetwelk zijne kracht uit de denkbeneden van vastheid en sterkte ontleent, het
voorwerp kenmerkt van den kant zijner
innerlijke voortreffelijkheid, terwijI waard,
daarentegen, als van het begrip van zien
afkomstig, meer verwijst op iets uiterlijks
namelijk op de omstandigheid, dat het voorwerp in aanzien is , dat het geschat , of
geacht wordt. Duurte en waarde schijnen
beide hare tegenwoordige beteekenis ver-

Ilit hoogsels.

DIER, zie Beest.
DIERBAAR,

LIEF, WA- &RD, WAARDIG.

De drie eerste woorden beteekenen hetgeen, volgens ons begrip, of onze neiging,
voor ons een goed is. Het gewone gebruik
toont reeds het verschil van beteekenis en
van kracht dezer woorden. WAARD is sterker,
dan LIEF, en DIERBAAR sterker dan beide. Is
iets ons aangenaam, gevoelen wij eerie neiging
tot hetzelve, dan zeggen wij,f
dat het ons lie
is. Waard beteekent meer •; het geeft den
grond onzer neiging aan, en plaatst lien in
de achting , welke
hebben voor
wij
de zaak,
die ons waard is. De hoedanigheid van
ons dierbaar te zijn wordt door ons alleen
aan de voorwerpen onzer hoogste genegenheid toegekend. Dit onderscheid stemt
met den oorsprong der woorden overeen.
Hetzij men al of niet in lief eene omzetting
van het zakelijke deel des griekschen woords
cptloc zien wine, zoo is het uitgemaakt, dat
dit woord, van de vroegste tijden af, en wel
oudtijds in eenen zeer ruimen zin, gediend heeft, om datgene aan te duiden, tot
hetwelk men neiging, of begeerte gevoelt.
Waard stamt van het oude werkwoord
waren, hetwelk zien beteekende, en nog in
de woorden, waarnemen, waarschuwen,
gewaarworden, bewaren, verwaarloozen,
en in vele andere, overgebleven is. Deze
grondbeteekenis van zien schijnt zich, ten
opzigte der woorden, die van waren af-

komstig zijn, om zoo te spreken, in twee takken, of voorname nevenbeteekenissen, gesplitst te hebben. Vooreerst werd het een
men zag, als werkelijk aanwezig geacht; want
inde vroege tijden, toes de taal zich vorm-
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kregen te hebben door eene soort van met onymie , of zinverwisseling. In elk dier
woorden zijn namelijk de denkbeelden van
deugd, of voortreffelijkheid, en van schatof prijs, dat is, van grond en gevolg ,
tin of
met elkander verwisseldgeworden, schoon
in tegenovergestelde rigting.In duur en duurte heeft het denkbeeld van schatting of prijs,
dat van voortreffelijkheid verdrongen, en in
waarde, omgekeerd, bet denkbeeld van voortreffelijkheid dat van prijs , of schatting.
WAIRDIG, hetwelk dikwerf met waard verward wordt, beteekent eigenlijk alleen, die,
of dat lets verdient, of waardig is : zich lets
tvaardig maken, door zip' gedrag lets verdienen. Hi' is dezen lof ten voile waardig.
Zoo ook : hi' is des doods waardig. Van bier
de zamenstellingen : eerwaardig, lorwaardig,
strafwaardig,
enz.

DIJEN.

lijk aan de zijde des bewoners van het vertrek, of huis, en zoo root mogelijk aan die
van vreemden te wezen. Eene geslotene deur
beteekent dienvolgens, eerie deur, die met
het bekende werktuig, waaraan wij den uit
gelijken oorsprong afkomstigen naam van
slot geven, verzekerd is. Ook in andere uitdrukking,
en waarbijbeeld
het denk van een
eigenlijk slot niet te pas komt, vindt men
hetzelfde onderscheid tusschen toe engesloten. De insluimerende doet de oogen toe, de
stervende sluit ze.
DIGT BIJ, NABIJ.
Het een hiervoren gezegd is toont, dat
DIGT BIJ eenen zeergeringen afstand tusschen
twee zaken onderstelt • want , volgens de
oorspronkelijke beteekenis, zou het heeten,
zoo NABIJ, dat ergeene, of althans geene
merkbare tusschenruimte blijft. Nabij zegt
alleenlijk, dat de tusschenruimte gering is.
Hetgebruik stemt hiermede overeen. Ilrabij
het water te wonen, vooral wanneer het sterk
bevaren wordt, is aangenaam. Men waarschuwt de kinderen, niet digt bij het water
te komen. De koppeling van het eerste en de
scheiding der twee andere woorden, werkt
mede tot dit verschil ; doch voor het overige
zijn zij niet zeer geschikt voor synonimische
onderscheiding, vermits het eerste tot den
beschaafden schrijfstij,
I de andere tot den
g
emeenzamen spreektrant behooren.

DIGT, GESLOTEN, TOE.
Woorden, die het tegenovergestelde van
open te kennen even. In TOE schijnt de
beteekenis te liggen,
dat er te voren eerie
opening geweest is •; van eenen doorgaanden
of zoogenaamd blinder' muur, zegt men rriet,
dat hi' toe is. DIGT, dat eigenlijk overstaat
teen ijdel, of ifl, zegt, dat alle openingen
en niet alleen de gewone, die ten ingang, of
ter vulling dienen, toegedaan zijn. De zak is
toe, maar hi'j is niet digt beteekent : de mend
en maar de
van den zak staat niet meer op,
zak heeft elders openingen. Digt linnen, een
digt bosch, een di to re en zijn uitdrukkin- DIGTEN, zie Digt.
gen, die toonen, dat digt, hoezeer in verschillenden zin, echter altoos lets aanduidt, DIJE, zie Bil.
dat weinige tusschenruimten, kleine porien
heeft, kortom dat, gelijk wij boven zeiden, DIJEN, ZTCH UITZETTEN, ZWELLEN.
niet ijl is. Hiertoe behoort ook de spreekwijs
Drie woorden, die alle eerie vergroo
ting
van omvang te kennen geven. ZION UITZETTEN
digt toe doers, waarin beide de woorden voorgeeft bijna letterlijk te ken dat
komen. Deur en venstersdigt maken zou dus
dat de ver'eigenlijk heeten, alle openingen stoppen ,
grooting door verplaatsing der deelen ge-b. v., teen togt, of winterkoude. Ondertusschiedt. Vermeerderende warmtestof zet
schen heeft het gebruik vrij algemeen door
(volgens de tegenwoordige onderstelling der
geheel ons vaderland ingevoerd, dat men met
natuurkundigen) de lucht uit, door tusschen
de luchtdeeltjes te dri p en en dezelve uiteen
de uitdrukking de deur is digt„ niets meer
te schuiven. ZWELLEN ziet niet op eerie uitbedoelt, dan dat zij niet open staat. Van de
beweging, om haar te sluiten, daarentegen,
breiding, of verplaatsing van innerlijke deeet woord toe. Doe
len, als oorzaak der vergrooting van omvang,
gebruikt men eeniglijk
h
de deur toe ; ik heb gaarne dat zij digt is.
maar alleen op deze laatste. Van eerie blaas,
Misschien is dit onderscheid toe te schrijven
of eenen luchtbol, die door het inbrengen
aan de beteekenis eener strekking, of rigting,
van lucht in omvang toenemen, ze men,
dat zij zwellen. Ook de uitdrukking zich uiten aan de daarvan afgeleide eerier beweging,
zetten wordt in ditgeval gebruikt ; doch deze
die aan toe eigen is. Zeker is het voor een
slaat alsdan op het ligchaam van den bol, en
provincialismus te achten, wanneer men, in
degrootste onzer hollandsche steden, zoo
niet op den omkring,
of het omkleedsel. Pit
blijkt uit een ander voorbeeld, waarin zulk
algemeen hoort ze en : doe, of maak de deur
een omkleedsel, schoon opgezet door lucht,
di t. GESLOTEN verschilt van toe op eerie
metdenzelvengeen ligchaam vormt. Immers,
andere wijze: het beteekent zoodanig toegedaan, dat het weder openen met moeijelijkzegt men niet ,
dat de wind de zeilen van een
schip doet uitzetten,
heid verbonden is. Ten aanzien eerier deur
maar doet zwellen. DIJEN
behoort deze moeijelijkheid zoo gering mogeonderstelt eerie toeneming der innerlijke
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stof, als oorzaak der uitbreiding van omvang,
althans zulk eene verandering Bier stof, Welke
in de uitwerking met eene vermeerdering
van deelengelijk staat. Rif gunstig weder en
vorderenden wasdom di 't het graan. Het
brood dip in den oven.
DIJING, zie Dien.
DIJK, zie Dam.
DIK, GEZET, LIJVIG.
In zinverwantschap met elkander, beduiden
alle deze woorden hetgeen veel massa heeft,
en 'worden, de twee laatste inzonderheid,
alleenvan het menschelijke ligchaam. DIK vereenigt de beteekenissen der
fransche woorden èpais en gros; het is zoowelgroot van middellijn , als groot van
omvang • doch in beide de gevallen ziet het
alleen op de uitgebreidheid. LIJVIG voegt hier
bij, dat deze groote uitgebreidheid te wee gebrag/. wordt door veelheid van ligchaamsstof,
door vermeerdering en aaneenhechting van
vleeschvezelen. GEZET kan misschien beteekenen diengenen ,
bij
wien de voedende
stof zich tot vaste ligchaamsdeelen gezet
heeft, evengelijk men den over an van
bloesem tot vrucht door het woord zetten
kenmerkt. Met dit onderscheid komt het
verschillendgebruik der woorden overeen.
Gezet sluitgeene ligchaamskracht en zelfs
niet zekere mate van vlugheid uit. E en sterk
engezet man. Lijvig onderstelt reeds eenige
logheid, en dengenen, lien men dik noemt
ontzegt men bijna alle geschiktheid tot ligchaamsoefening.

DING.

keer, en ziet op de a/wisseling van gebeuren
en nietgebeuren. IF-#1 is eene zekere nitgestrektheid van tijd eene korte, eene tango
wijl, verwijlen. Schoon, derhalve, de woorden DIKWLILS, DIKMAALS en DIKWERF in het
ebruik weinig anders verschillen, dan dat
g
het eerste hetgemeenzaamst, het tweede
mindergewoonlijk en het derde bijna alleen
in den verhevener stijI gebruikt wordt
behoorde men dezelve misschien ook in zoo
verre te onderscheiden, dat men de beide
laatste van degedurige herhaling eerier zaak
of daad, , daarentegen , van het
telkens wederkeeren van een tijdvak en het
in hetzelvegebeurende, gebruikte. Dikwijls
is hi' bij mij, en ik verheug m,ij zoo dikmaals
iii' komt. Dat men MENIGMAAL en MENIGWERF
niet menigwijls zegt, schijnt ondertusschen
almede to toonen, dat het hierboven, aangegeven onderscheid oorspronkelijk bij het
vormen der taalgevoeld is •; want van den
tijci kan men niet zoo gevoegelijk zeggen
dat hi' menig is, als van zaken. VAAK, dat
van denzelfden oorsprong schijnt als het hoogdui tsch fach in einfach, vielfach, en meer nog
dan een der vorige woorden, eene hoeveelheid van zaken, of de herhaling der zelfde
zaak , aanduidt, is tot het gebruik der redenaars en dichters bepaald.
DIKWERF, zie Dikmaals.
DIKWIJLS, zie Dikmaals.

DING, ZAAK, WEZEN.
Algemeene benamingen der voorwerpen,
het denkbeeld uitdrukkende, dat zij bestaan.
DING noernen wij alles, van welks aanwezen
DIKMAALS, DIK.WERF, DIKWIJLS, MENIGMAAL,
wij een bepaald denkbeeld hebben. Den naam
MENIGWERF, VAAK.
van ZAAK geven wij aan de dingen, voor zoo
Woorden, die de menigvuldige herhaling
verre zij met ons in betrekking staan, en in
eener zaak te kennengeven. In de eerste
datgeval niet alleen aan op zich zelve staande
laats hangt derzelver onderscheid of varyn
voorwerpen, maar ook aan eene hande/ing,
datgene hetwelk tusschen de woorden dik
of eenen toestand. Met menschen omgaan is
en menig plaats heeft, waarvan het eerste
somwzjlen eene netelige zaak • gelukkig zzjn
de veelvuldigheid, om zoo te spreken ,in
is eene zaak, waarin niet alien zich weten
massa, het andere dezelve bij telbare enkelte voegen. Het een waarmede wij ons in
den voorstelt. Daar nu hetgeen men tellen
geene betrekking hoegenaamd stellen kunnen,
kan voor minder in hoedanigheid gehouden
wordt door ons nimmer zaak genoemd. Eerie
wordt, dan hetgeen zich in eenen klomp
planeet is een ding, ee ne zaak. Zelfs de
vertoont en ontelbaar is, of schijnt, zoo ma
voorwerpen, die ons nailer zijn, boomen,
men, in de boven voorkomende zamensteldieren, enz., worden in het nederduitsch, dat
lingen, dik voor sterker houden dan menig.
daarin van het hoogduitsche verschilt, niet
Een tweede onderscheid lit in de eindsylanders zaken genoemd, dan wanneer zij in
laben. Maal en werf zien meer op de herhabetrekking tot de belangen der menschen
ling der daad. welke bedoeld wordt, wzjl op
worden voorgesteld. Schaper), runderen zijn
din en maar eene zaken •; loch men kan
die der tijkvakken, waarin zij geschiedt. Maal,
zeggen, dat runderen en schapen voor Nedergelijk uit de uitdrukkingen eenmaal, tweegeeft de hoeveelheid van het
land en Spanje zaken van gewigt zijn. De
maal blijkt,
werven
goede schrijfstiji vordert echter, dat men, in
ebeuren te kennen. Wert is aan
g
,
ditgeval, het woord zaak altoos doe voorafdraaijen, verwant, van waar wervel, werg
aan door eenig ander, hetwelk te kennen
relen, wervelbeen; het zegt dus zoo veel
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geeft, dat de din en niet als bloote voorwerpen zonder betrekking worden voorgedragen.
Te zeggen : schapen, runderen zijn zaken,
die enz. zou eerie laakbare uitdrukking wezen.
Het woord WEZEN kenmerkt de din en minder van den kant dat zij voorwerpen onzer
erkentenis zijn, dan dat zij een dadelijk en
eigen bestaan hebben. Van bier, dat er veel
is, waaraan men de namen van ding en zaak,
maar niet dien van wezen geven kan. Een
Broom is een ding en kan eene zaak zijn, loch
wordt nimmer een wezen genoemd. Daar nu
het denkbeeld, aan het woord voorwerp verbonden, noodwendig dat van jets afzonderlijks medebrengt, en, daarentegen, het wezen, het zijn, eene wijze hoe onderstelt, die
het eene bestaande ding met het andere
gemeen kan hebben, zoo gebruikt men ding,
om de enkele, of individu's, wezen, om de
soorten van het bestaande uit te drukken.
Een dier, een boom kan een ding genoemd
worden, in zoo verre elk dier, of elke boom
afgezonderd van alle andere individu's, zoo
van zijn geslacht, als van verschillende geslachten, of soorten, bestaat , een wezen is
boom, ofdier, in zoo verre zij eerie wijze
van bestaan hebben, van andere onderscheiden. Is zulk eene afgezonderde wijze van
bestaan aan een eenig individu eigen, en
maakt hetzelve dus, om zoo te spreken, alleen en op zich zelf eene soort nit, alsdan
komt aan hetzelve ook de naam van wezen
toe. In dezen zin noemen wij de Godheid het
g odde hike wezen.

DINGEN, KNIBBELEN.
Vermindering van prijs trachten te verwerven. Het DINGEN gaat den koop vooraf, en
de vermindering, die verlangd wordt, is
somwijlen aanmerkelijk, het KNIBBELEN volgt
menigmaal nog na gesloten koop, en betreft
veeltijds eene kleinigheid. Din en ma men
op den gevorderden prds •; heeft men dien
bedongen, dan moet men bij de betaling niet
knibbelen.

RINGER, zie Dingen.
DISCH, TAFEL.
Stuk huisraad, met eene breede oppervlakte, om lets op te plaatsen, en op eene
bekwame hoogte van den grond verheven.
Disci', althans zoo men het van het oude
8ccx05, discus, afleidt , heeft den naam ontvan en van deszelfs gedaante, die, vooral
oudtijds, meestal rood was. Het woord TAFEL
eeft de platte oppervlakte te kennen. Het
g
ebruik hecht, bijns,
o aan disch altoos de
g
beteekenis eener spijstafel, terwijl, daarentafel elk ander meubel dier soort kan
teen,
g
aanduiden, en dus de algemeener benaming
gevkorden is. Schrifflafel, kaptafel •; bij eene

DOBB.

vergadering ter tafel brengen, enz. Bezigt
men tafel in den engeren zin van disch, als-

dan laat mengewoonlijk het lidwoord weg.
.dan tafelgaan, op tafel zetten, open tafel
houden, enz. Bij disch heeft dit niet plaats :
wij zaten aan den disch.

DISCHGENOOT, TAFELVRIEND.
Overeenkomstig met de verschillende beteekenis van genoot en vriend, waarvan het
eerste den deelhebber aan eengenot, ontwet of
of handeling, dus aan een bepaald lets,
te kennengeeft, terwijI het andere dengenen
aanduidt, die door den blijvenden band van
genegenheid aan ons verknocht is, vdrstaat
men door DISCHGENOOT iemand, die aan dezelfde spijstafel met ons het maal geniet, at
is zulks slechts eenmaal en toevallig, b. v.,
in eerie herberg. TAFELVRIEND, daarentegen,
is hij, die gewoonlijk met ons spijst, en zulks
of ten onzent, of ten zijnent.
DOBBEL, zie Dobbelen.
DOBBELAAR, zie Dobbelen.
DOBBELEN, SPELEN.
Deze woorden zijn alleen in zoo verre
zinverwant, als beide, het eerste in ruimeren, het andere in beperkteren zin, beteekenen, zich bezig houden met eenig gelukspel,
dat is zoodanig, waarin hetgeen men gewoon
is toeval te noemen, , een meer of minder
aandeel aan de overwinning heeft. Op zich
zelve en buiten zinverwantschap met DOBBELEN genomen, vereischt het woord SPELEN
zulk eene beperking niet. Het wordt gebruikt
ook dan, warineer toeval, of geluk geenen
invloed hoegenaamd kunnen oefenen, zoo
als ten aanzien van het schaakspel..Dobbeien,
daarentegen, dat eigenlijk het spelen met
een twee-, of dubbeltal teerlingen beteekent,
onderstelt altoos en ingroote mate de tusschenkomst des toevals. Dit verschil van
beteekenis kleeft wooden
der
in derzelver zinverwantschap aan. Spelen, ook in
den kwaden zin, blijft steeds eene min on teerende uitdrukking, dan dobbelen ; en terwijI men den man, die op voorname badplaatsen, of elders, zich aan dezen hartstogt
overgeeft, eenen speler noemt, geeft men
den naam van dobbelaar alleen aan zulk
eenen speler, die zich in kroegen, of op
anderegemeene plaatsen, met de laagste
hazardspelen bezig houdt.
DOBBELSTEEN, TEERLING.
Het eerste ziet op het gebruik , het
andere op de gedaante. Van daar dat
TEERLING de uitdrukking is, van welke
de meetkunde zich bedient, en niet van
DOBBELSTEEN.

DOCH.
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DOBBEREN, DRIJVEN.
Door eerie vloeistofgedragen worden. Zet
de vloeistof aan hetgedragen voorwerp eene
op- en nedergaande beweging bij, dan DOBBERT, ZOO niet, dan DRIJFT het. Een golvend
water doet het ligte bootje dobberen, een
zwaar houtvlot drijit, zelfs in eerie stroomende rivier. Ontvangt het door de vloeistof
gedragen voorwerp eene beweging, niet door
hetgolvend, of stroomend water daaraan
bijgezet, dan zegt men ook niet meer, dat
het dobbert, env in
min, althans in dien
zin niet, dat het drUft. Geene der beide uitdrukkingen wordt gebruikt van een voortgeroeid schuitje, of van een door pgarden
getrokken vlot.

maar in datgeval te pas komen, omdat de
hoedanigheid van laatdunkend te zijn, ten
aanzien der waarde van het karakter, eene
wezenlijke vermindering wordt. Van gelijken aard schijnt het onderscheid tusschen
ECHTER en NOGTANS, in de zamenstelling van
welk laatste het denkbeeld van bijvoeging
zich duidelijk vertoont. Voorts kan men
van echter aanmerken, dat het, even als het
latijnsche enim en autem, het sierlijkst de
tweedeplaats in de woordschikking eener
zinsliede bekleedt. EVENWEL, ET MIN en
DESNIETTEGENSTAANDE ontkennen, of beperken
de voorafgegane stelling sterker, dan eenig
der boven behandelde woorden. Evenwel
wthspreekt hare algemeenheid. Van NERO

DOBBERING, zie Dobberen.

wordtgezegd, dat hi' niemand beminde, evenwel heeft ho POPPER lief gehad. Wilde men

DOCH, DAN,DESNIETTEMIN, DESNIETTEGENSTAANDE,
ECHTER, EVENWEL, MAAR, NOGTANS, ONDERTUSSCHEN.

Voegwoorden, die alle de beperking eener
voor waar aangenomene aanduiden.
Onder dezelve is MAAR van het veelvuldigste
en meest uiteenloopende gebruik. Over de
onderscheidene beteekenissen , waarin het
voorkomt, zie men het Taalkundig Woordenboek. Beide, maar en DAN,
plaatsen zich
vooraan in eerie zinsnede. ]Naar, zeg mij
eens. Dan, waarom geaarzeld? Dan gedoogt
echtergeene andere plaatsing, terwijl maar
ook elders in den zin kan voorkomen. Docu,
hetwelk, in sommige beteekenissen van maar,
met hetzelve synoniem is, verschilt daarvan,
in zoo verre het door bij roeging de kracht
van hetgezegde verzwakt, terwijl maar zulks
meer door wegneming, of beperking doet.
Zegt men: de man is bekwaam, maar traag,
alsdan wil men eigenlijk te kennen geven,
dat zijne traagheid de waarde zijner bekwaamheid vermindert. Noemt men hem
bekwaam, dock traag, dan zegt men, dat,
hij zijne bekwaamheid , traagheid komt ,
eene vereeniging , die voorzeker ook niet
de waarde van den bekwamen man verhoogt • het is, als ware het, de optelling eener
negative bij eene positive grootheid. Onderg
tusschen volt
hieruit, dat het woord maar
eene meer volstrekte tegenstelling te kennen
geeft, clan dock, hetwelk ook eerie wijziging
van het te vorengezegde kan aanduiden.
.Hi:' is bekwaam, maar traag, kan men zeggen, omdat de traagheid de bekwaamheid in
hare uitwerkselen, om zoo te spreken, vernietigt • daarentegen behoort men te zegg
en : hi is geleerd, dock laatdunkend
,
omdatgeleerdheid en laatdunkendheid zeer
wel sevens elkander bestaan kunnen, zonder elkander te beperken. Beoordeelt men
uitsluitend het karakter des geleerden en
deszelfs waarde als mensch, alsdan kan

zulks, b. v., op deze wijze kunnen doen :
schoon van NERO gezegd wordt, dat hi' niemand beminde, moet dit niet zoo letterlijk
en algemeen verstaan worden, als of hi'
nooit iemand bemind had, want hi'j heeft
POPPER liefgehad. Desniettemin en desnietteg
enstaande komen bier niet te as
p, omdat
beide minder de algemeenheid der voorafgaande stelling, dan wel hare werking op
de volgende ontkennen. Het zou eerie re tstreeksche tegenstrijdigheid zijn te zeggen
niettegenstaande NERO niemand beminde ,
heeft hi'j POPPEA lief gehad. Beweerde men,
daarentegen, dat in het gegeven voorbeeld
de eerste stelling eigenlijk niet is : NERO
beminde nieneand , maar van NERO wordt
gezegd, dat hij niemand beminde, zoo kwame
desniettemin, of desniettegenstaande even
min tepas ; want het een thans van NERO
gezegd wordt, kan eene werking hebben
op de hartstogten, welke hi' in der tijd
gevoeld ma hebben. In het eerste geval is
dus de ontkennen g onmogelijk, en in het
andere valt er niets te ontkennen. Desnietteinin en desniettegenstaande onderling vergelijkende, ziet men uit de zamenstelling
dat het laatste sterker ontkent , dan het
eerste. Desniettemin zegt, dat de laatste
stelling de eerste niet vermindert , hare
kracht niet verzwakt ; desniettegenstaande
dat de eerste stelling zich teen de volgende
niet verzet,
haar niet weert. Dit verschil van
zamenstelling is ook de reden , waarom,
schoon desniettegenstaande en desniettemin
beide, met we lacin g van het woordje des,
dat het verband met iets voorafgaands uitdrukt, vooraan in den zingeplaatst kunnen
worden, het laatste alleen, bijna op de wijze
eens voorzetsels, onmiddellijk door lid- of
voornaamwoordgevolgd kan worden. .Viettegenstaande den brand , niettegenstaande
uwe weigering. Het voegwoord, namelijk ,

ontbindt zich alsdan in zijne bestanddeelen
en maakt, met het daarop volgende naam-
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woord , die soort van zinvorming , welke
in andere talen den zoogenaamden ablativus,
of genitivus absolutus zou vereischen.
DOCHTER, DEERN, JONKVROUW, JUFFER, JUFVROUW, MEJUFVROUW, MAAGD, MEID, MEISJE.

Persoon van de vrouwelijke kunne, noch
gehuwd , noch gehuwd geweest. Oudtijds
was dit de voile en eenige beteekenis van het
woord MAAGD en het daarvan zamengetrokkene, (in het engelsch nog voor maagd gebruikelijke) MEID. Bij vervolg van tijd, toen lossere
zeden zulk eene onderscheiding vorderden,
heeft men door maagd uitsluitend beginnen te
verstaan zulk eene ongehuwde vrouw, die
nog geene vleeschelijke verkeering met eenig'
mangehad heeft. Eene ongerepte maagd ; de
maagd MARIA. Aan meld, daarentegen, is,
door het gebruik, de beteekenis gegeven
eener dienende vrouw • en hier heeft zelfs
die eener ongehuwde zich verloren, zoodat
ook eenegetrouwde vrouw, of weduwe, die
um
in eenig huis dient de meld beet. MEISJE
het verkleinwoord van meid, geeft geen' diesenders , maar alleen een' jeugdigen persoon
der vrouwelijke sekse te kennen, waarvoor
men, in sommige onzer landprovincien, het
woord DEERN gebruikt. In den schrijfstip,
echter, wordt dit laatste niet dan boertenderwijze gebezigd. DOCHTER is eigenlijk met
de andere woorden niet zinverwant, vermits
het de vrouw alleen kenmerkt naar hare
betrekking als kind harer ouders. Ondertusschen gebruikt men het woord ook in zamenstellingen, welke het met de andere synoniem makers, zoo als, b, v., burger-dochter,
voor een meisje uit den burgerstand. JONKVROUW, JUFFER, JUFVROUW, MEJUFVROUW, en
oorspronkelijk de beteekenis hebbende van
het thansgebruikelijke meisje, zijn, door
latergebruik, in titels, of eernamen veranderd. Jonkvrouw is de benaming, waarmede
men eene ongehuwde adelijke dame aanduidt, of aanspreekt. Juffer gebruikt men
op dezelfde wijze van eene onadelijke. Onder
'u vrouw verstaat men zoowel eene gehuwde,
als eene ongehuwde vrouw uit de middelstanden • en eindelijk bezigt men mejuffer,
wanneer men vrouwen der
,
of mejufvrouw
laatstgemelde standen aanspreekt, of aan dezelve schrijft.
SLAPERIG, VAKERIG.
DODDERIG,
SLAPERIG en VAKERIG is degene, die neiging
tot slapen heeft, DODDERIG, die in eene soort
van bedwelming is, gelijk aan eenen inslapenden, of even ontwaakten. Die niet uit e•
slapen heeft, is dodderig, hoezeer het hem
misschien niet mogelijk zijn zou, zich aan
den slaap over te geven. Na eenen werkzaam
doorgebragten dag is men des avonds vakerig, of slaperig. Dodderig wordt alleen van
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den toestand gezegd, slaperig ook van de
handeling. Den oorlog slaperig voeren.
DOEK, LIJNWAAD.
Stof uit voortbrengselen van het plantenrijk eweven. DOEK (onz.) is zulk eene stof
in het algemeen. Van katoen, zoowel als
van linnen, zegt men : het is goed doek. Even
zoo zeildoek,
neteldoek , kamerdoek. LIJNWAAD
isgewaad, dat is doek, van lijn, of linnen,
de halve zoodanig doek, waarvan de stof
vlas is. Vlas beet in het fransch, nog to enwoordig, lin ; en wij hebben van /(in,behalve
hjnwaad, de zamengestelde woorden, lzjnzaad, lijnolie, lijnkoek. Wel is waar, men
zegt, katoenen lijnwaden ; doch dit schijnt
eene overbrenging, waarbij men de oorspronkelijke beteekenis des woords uit het oog
verloren, en alleen de uiterlijke gelijkvormigheld der stof in aanmerking genomen heeft.
DOEL,

BEDOELING, DOELEINDE, DOELWIT, 00G-

MERK, VOORNEMEN.

Het een men wil doen, of bereiken. In
onderscheidt
het doelen naar eenig voorwerp,
zich de wensch des doelenden, de daad,
waarvoor hi' dien wensch poogt te verwezenliken en het punt, waarop deze daad, of
poging gerigt is. De boven aangeteekende
woorden verschillen voornamelijk daarin,
dat zij zich meer of minder onder de eene,
of de andere dier afdeelin gen rangschikken.
Degeheele handeling kan geacht worden te
beginnen met het VOORNEMEN , ofschoon
striktgenomen, het besluit niet tot de handelis g zelve behoort, maar, als ware het, de
grenslijn, of meet is, van waar de handeling
aanvangt. Men kan jaren lang een voornemen
opgevat hebben, alvorens men eenen stap tot
deszelfs vervulling doet. 00GMERK onderstelt
reeds een begin van uitvoering. Men vraagt :
wat is uw voornemen daarointrent ? dat
is, omtrent de zaak, die het voorwerp is
van ttw besluit om te handelen. IVat is uw
oogmerk daarmede ? dat is, met de handeling, die gij, als middel ter uitvoering van
uw besluit, hebt aangevangen. Terwijl het
oogmerk in den doelenden ligt, zoo lit het
DOEL buiten denzelven. Van hier , dat ook
de middelen nog kunnen gezegd worden een
doel te hebbett, maar niet meer een oogmerk. Het oogmerk brengt de middelen
voort, en deze Leiden ten doel. Men kan zich
een doel, niet een oogmerk kiezen. Zeer
nabij aan oogmerk komt EEDOELING. Het is
eigenlijk, overeenkomstig met deszelfs vorming, de geheele verrigting van naar het
doel te streven, en deze bevat in zich zoowe het oogmerk, als de keus en aanwending
der middelen, loch niet het eigenlijke doel.
Hierom moet men zeggen : het doel van den
verstandigen is wzjsheid; zijne bedoeling is,
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wtjs te worden. DOELWIT beperkt de eenigzins algemeener beteekenis van doel. Wel is
waar, dat het, even als, en zelfs meer uitsluitend dan, dit laatste, in den figuurlijken
zingebruikt wordt, doch de bijvoeging van
wit gedoogt niet, dat men het verder uitstrekke, clan tot het beeld eens werkelijk
doelenden, of mikkenden. Van dengenen
die alleenlijk zijne handelingen, of pogingen
naar een zekerpunt rigt, kan men zeggen
dat hi' een doelwit heeft, en hij, die zelf zich
opzettelijk naar eenig punt beweegt, neemt
hetzelve ten doel. Hierom zegt men beter
naar een doel streven, zijne schreden naar
een doel rigten, dan naar een doelwit. Van
dit laatste verschilt DOELEINDE, door het woord
einde in depiaats van wit te stellen. Doeleinde
is het laatste doel, hetpunt, op welks bereiking onze pogingen zamenloopen, en tot
hetwelk ieder bij de aanwending bereikt
tusschendoel, als ware het, een trap van nadering is. Vermaak kan en ma somtijds
doel zijn, maar zelfs bij den ligtzinnigsten
is het zelden doeleinde.
DOELEN, ZINSPELEN (op IETS).
Iets zoodanig uitdrukken, dat daardoor
tevens het denkbeeld van iets anders verwekt wordt • wel is waar opzettelijk, doch
op eene bedekte wijze. Men kaniets bedoelen,
of op iets DOELEN, door woorden, wenken. of
alleandere middelen van aanduiding.11et ZINSPELEN geschiedt eigenlijk alleen door woorden op woorden, of, wanneer men bet in
eenen ruimeren zingebruikt, ook op gebeurtenissen, zaken, of personen, doch steeds
door woorden. Met eenen wenk, een teeken,
tins Belt men niet.
DOEMEN,

VERDOEMEN, VEROORDEELEN, VERWIJZEN, VONNISSEN.

Strafbaar verklaren. Zal zulk eene verklaring regtmatig wezen, zoo behoort zij door
onderzoek voorafgegaan te zijn. Bat dit
onderzoek heeftplaats gehad, en dat, ingevole hetzelve eerie voor den verdachten,
of beschuldigden nadeelige uitspraak gedaan
wordt, lit in de zamenstelling van het woord
VEROORDEELEN. Deze beteekenis van hetzelve
is waarschijnlijk de reden, waarom dit woord
wel inzonderheid tot het aanduiden eerier
regterlijke strafspraak in gebruik is, als wier
wettigheid en kracht eeniglijk op een voorof aan onderzoek en oordeel berust. VONNISSEN iS, bij regterlijke uitspraak, de strafbe paling der wet op den schuldig bevondenen
toe asses. Naar mate men derhalve veroordeelen in ruimeren, of engeren zin neemt,
is vonnissen al of niet een deel daarvan. In
eene ter dood veroordeeling is voorzeker het
vonnis begrepen. Vol ens de in En eland
gebruikelijke regtsoefening , daarentegen
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spreekt de jury bet oordeel en de regter
strijkt het vonnis. Gelijk zich in veroordeelen
en vonnissen alleen het regterlijke gezag
vertoont, eengezag, dat eigenlijk met de
gedane nits rack ophoudt, zoo vereenigt DOEMEN en VERDOEMEN daarmede de magt, die
het vonnis ten uitvoer kan doen brengen,
dat is die des Opperheers. De wortel, uit
welken ons doemen stamt, heeft, naar de
meening der taalkenners, het grieksche kit;
en het latijnsche dominus gevormd. Van hier,
dat doemen sterker en(misschien ook om deszelfs kortheid) dichterlijker is, dan veroordeelen. Ook is aan hetzelve, om dezelfde reden,
meer onmiddellijk hetdenkbeeld van straf verbonden. Men zegt, zonder eenige bijvoeging,
veroordeelen, vonnissen •; maar men zegt niet
doemen, zonder uit te drukken, waartoe, en
wel meestal tot welke soort, van straf. Ter dood
veroordeelen, ten vure doemen. In verdoemen
wordt, door het versterkend voorzetsel ver,
de kracht verhoogd
des- het beet
eigenlijk, ten, verderve doemen, en wordt
dienvolgens, in onze taal, bijna eeniglijk
gebruikt, om het laatste en verschrikkelijke
vonnis uit te drukken, waarbij, volgens den
Bijbel, de opperste Heer der wereld de boozen tot de uiterste straffe veroordeelen zal.
Deze beteekenis heeft van ditwerkwoord
den ruwen, en, zoo hi' niet meestal gedachtenloos uitgesproken werd , afgrijsselijken
volksvloek doen vormen, die in den tnond
van onsgraauw, en nog meer in dies van
het engelsche, zoo gemeen is. VERWLIZEN,
eindelijk, is, in de eerste plaats, het relegare
der Latijnen, het barmen van, en somtijds
naar eene bepaalde plaats •, doch heeft, vervolgens, de ruimere beteekenis ontvangen
van veroordeelen tot eene be aside straf.
Van bier dat het, even als doemen, niet zonder uitdrukkelijke vermelding der straf waartoe, gebruikt wordt. Meest gepast bezigt men
het woord van eene straf, welke met verzending naar elders gepaard is. Hi is tot de
galeijen, tot dwangarbeid, tot de bergwerken
verwezen.
DOEN, zie Bedrtjven.
DOEN BLIJKEN, zie Betoonen.
DOENZ1EN, zie Aantoonen.
DOL, RAZEND, VERWOED, WOEDEND.
Aan ongeternde hartstogten ten prooi, en
zulks door de hevigheid van uiterlijke gebaren te kennengevende. Deze definitie pastook
op DOL, in zoo verre het met de overige woorden zinverwant is. Anderzins drukt dolheid
eigenlijk niet den toestand uit, waarin hartsto ten een dierlijk wezen brengen, maar lien
staat, waarin de redelijke mensch, door de
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verwarring zijner verstandsvermogens, gestort worth, vooral wanneer deze verwarring
zich door hevige ligchaamsbewegingen openbaart. RAZEND noemt men dengenen, Wiens
dolheid zich doorgeraas en getier te kennen
geeft. Het kenmerkt dus eene hooge mate van
dolheid, zulk eene, waarin de krankzinnige
ook door hartstogt gedreven wordt. Het zelfstandige naamw. razernij is insgelijks sterker, dan dolheid, en dit laatste ziet meer op
dengekrenkten staat des verstands, het eerste op de uitwerkselen daarvan. WOEDEND
onderscheidt zich van razend, doordien de
hartstogtelijke toestand van den woedenden
wel in ligchaamsbewegingen, anders en sterker, dan die eens bedaarden, maar niet in
hetgetier van den razenden uitberst. Hierom
wordt woedend reeds niet meer van eigenlike krankzinnigheid gebruikt. Zelfs wanneer men het woord niet op menschen toep
ast, houdt dit onderscheid stand. Een dolle
hond is een hond, die degewone mate van
kennis, welke bij zijn geslacht gevonden
wordt, verloren heeft,
en eene soort van
wilde krankzinnigheid doet blijken •, een woedende leauw is een leeuw in den toestand des
uitersten toorns. Over het algemeen is het
de hartstogt van toorn, waarop de uitdrukkingen van woede,razernlj en dolheid het rneest
worden toegepast, omdat het die hartstogt
is, welke in zijne, gelukkig kortstondige
heerschappij, de rede het sterkst benevelt.
Ira furor brevis. VERWOED ziet op eenen
minder blijvenden toestand van woede, dan
woedend, en tevens op zoodanig eenen, die
zijnen grond niet zoo zeer in de hartstogtelijkheid van den woedenden heeft, als wel in
eerie oorzaak van buiten, welke hem tot toorn
geprikkeld heeft. Overeenkomstig hiermede
gebruikt men de beide woorden figuurlijk,
het eerste van handelingen, of zaken, die
eenen korteren, het andere van zoodanige,
welke eenen langeren duur hebben. Een
verwoede aanval, een woedende oorlog.
DOLK,

DAGGE, MOORDPRIEM, PONJAARD, P00K.

Korte steekdegen. Even gelijk PONJAARD
van zuidelijken oorsprong is , zoo sehijnt
P00K uit de noordsche talen afkomstig. In
het engelsch heeft men nog het werkwoord
to poke, met geweld in iets stooten en wroeten, van waar het zelfst. naamwoord poker
dat het vuurwerktuig beteekent , hetwelk
wij insgelijks door ons ook , in eeneandere
an
beteekenisgenomen, te kennen geven. lIet
wapentuig, door beide woorden aangeduid,
oorspronkelijk misschien verschillende volens het landsgebruik der natien, uit wier
g
talen de narnen ontleend zij,
n kwam ten
minste daarin overeen, dat het,
als een deel
der wapenrusting, openlijk gedragen werd.
Dit was niet hetgeval met den DOLK, die, naar
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deszelfs verwantschap met het latijnscbe
dolon, het grieksche 801wv, eenverborgen
wapen beteekent. DAGGE was de pook, then
de ridders voerden, en die ook barnthartigheld, of dolk van barmhartigheid genoemd
werd, omdat, wanneer de ridder dien over
zijnen neergevelden viand trok, het voor
dezen, verlangde hi' lijfsgenade, hoog tijd
was, am barmhartigheid te vragen. MOORDPRIEM geeft, door zijne zamenstelling, een
moordenaarswapen te kennen. Het wordt
wel eens als overzetting van het italiaansche
stilet, het zoo beruchte moordtuig der bandieten, gebezigd. P riem, in het hoogduitsch
Pfrient, is een dun en kort werktuigeschikt
, g
om te steken,
en schijn
t het zelfde woord te
zijn, als het oude /rain, bij TACITUS framea,
de lans, of ook wel het lansijzer der oude
Germanen en Batavieren.
DOM, zie Bot.
DOMHEID, zie Bot.
DOMKOP,
DONOOR, zie Bot.
DOMPELtN,DOMPEN, DOOPEN, DUIKEN.

Nederwaarts drukken. DOMPEN, aan dentpen en damp verwant, heeft de woorden donsper en bedontpt gevormd. Beide deze laatste
bevatten de beteekenis eener afsnijding van
versche lucht, eener verstikking en uitdoovin g. In het tegenwoordig gebruik van het
g
werkwoord zelf lit
deze beteekenis niet. Het
wordt bijna alleen nog gebezigd, om het
nederwaarts drukken van de tromp des geschuts, of ook van het eene einde eens balks
te kennen tegeven. DOMPELEN zou eigenlijk
het voortdurend werkwoord, of frequentativum, van dompen zijn. Nn tans drukt het
niet eene herhaling der daad, maar veeleer
eene versterking derzelve uit. Het is een
nederwaarts drukken tot beneden de oppervlakte eener vloeistof, zoodanig, dat het veergedrukte geheel en aan alle zijden door
dezelve om even wordt. Dit laatste is geen
vereischte in de beteekenis van DOOPEN. Ook
het voorwerp, dat slechts even, en niet geheel, beneden de oppervlakte eener vloeistof
gebragt wordt, wordt daarin gedoopt. Men
doopt de vingers in het water, om iets te
besprenkelen, eene beete spijs in de salts,
welke daartoe behoort • ja de sans zelve
heet, uit dien hoofde, op sommige plastsen, doop. TerwijI dompen, dompelen en
doopen bedrijvende werkwoorden zijn , is
DUIKEN onzijdig. Het is een nederwaarts
drukken van het eigen Iigchaam, tot dat het
aan hetgezigt van anderen, of ook aan eenen
worp of greep, onttrokken is. Indompeling in
eene vloeistof is hiertoe niet noodig. De
struisvogel duikt met bet hoofd achter eenen
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struik, om bet oog des jagers te ontgaan.
Men ontduikt iemands handers of eenig
werptuig, dat ons getroffen zou hebben ,
rnaar door onze nederwaartsche beweging
over ons henen snort. Is het eene vloeistof ,
die den duikenden aan het oog, of de vervolging onttrekt, clan wordt vereischt , dat
hi' zich reeds ten deele in, of ten minste op
de oppervlakte der vloeistof bevinde. De
zwemmer, die van den wal in het water
spring,t de vliegende visch, die weder in
hetzelve nedervalt, worden nietgezegd
te duiken. Duiken is wel inzonderheid de
daad der op de oppervlakte zwemmende
watervogels , waarvan eerie bijzondere soort,
om de snelheid, waarmede zij zulks bij
degeringste ontrusting doet, duiker genoeind
wordt.
DOMPELING, zie Dompelen.
DOMPING, zie Dompelen.

DOOR.

ons tegeleiden, of hoop op eene goede uitkomst tegeven. Daarentegen zegt men eene
sombere, niet eene donkere stemming, omdat
hier meer de treurigheid des gemoeds, dan
de vertwijfeling des verstands in aanmerking
komt. Het onderscheid tusschen donker en
duister is bij ons van eenen anderen aard,
dan bij de Duitschets, wier (lister meer met
ons somber overeenkomt. Duister duidt eerie
sterkere berooving van licht aan, dan donker.
Wolken verdonkeren het licht van zon, of
maan • slechts de tusschenkomst van een
volkomen ondoorschijnend ligchaam kan
dezelve verduisteren. Dat duister sterker is,
dan donker, blijkt ook uit omstandigheid,
dat men dit laatste door bijvoeging versterken kan, en niet het eerste • men zegt, b. v.,
stikdonker, niet stikduister. Voorts wordt
duister alleen van de bron des lichts, of van
het licht zelf, gebruikt, donker ook van de
verlichte voorwerpen, waarschijnlijk, omdat
het laatste, eerie volstrekte berooving van
Licht aanduidende, op zulke voorwerpen niet
toepasselijk is.

DONKER, DUSTER, SOMBER.
Gebrek hebbend aan licht. Rangschikt men
deze woorden naar de trapsgewijze afne- DONKER, MISTER, GEHEIMZINNIG, ONDUIDELIJK
min g des lichts, dan volgen zij elkander in
VERBORGEN.
dezer VOege: SOMBER, DONKER, DUISTER. SomIn het figuurlijke gebruik der woorden
ber tochschijnt uit het fransch overgenomen,
DONKER en DUISTER, hetwelk dezelve met de
en in die taalgevormd door voorzetting der
overige, hier aangehaalde, zinverwant maakt,
voor het woord ombre, schaduw. Krachvertoont zich hetzelfde onderscheid. Eene
tens deze afleiding drukt somber zulk eene
rede, eene uitlegging, is duister, of donker,
berooving van licht uit, als te weeg gebragt
naar mate dezelve meer of minder die klaarwordt, wanneer een tusschenkomend ligheid ontbeert, welke dezelve behoorde te
chaam de stralen des lichts Wet,
regtstreeks
hebben ; doch van de zaak zelve, in zoo verre
een voorwerp te beschijnen. Wet is waar,
men onderstelt, dat zij Hein in zich bevatten
hetgebruik heeft de beteekenis van somber
moet, wit men haar kunnen onderscheiden,
zegt men : zij is mij duister, niet zij is mij
eenigzins naauwer bepaald , zoodat overdonker. ONDUIDELIJK kan lets worden, bij
schaduwing alleen niet toereikend is, om eene
plaats somber te maken. Hiertoe wordt vergebrek aan het noodige licht, even gelijk, in
eischt,dat het wedergekaatste licht te zwak
de schemering, de voorwerpen ons geene
zij, on) genoegzame helderheid te verspreischerpe omtrekken vertoonen •; doch het
den. Het nederlandsche taalgebruik, nog verwoord zegt niet, gelijk donker en duister,
dergaande dan het fransche, gedoogt niet
dat ditgebrek de oorzaak is, waardoor wij
eenmaal, dat men somber bezige-blootelijk van
filet duidelijk onderscheiden. Van hier, dat
eene onderschepping des lichts, maar geeft
wij de voorlezing eener rede onduidelijk,
daardoor de treurigheid te kennen, wake
mar niet donker , of duister , kunnen
eerie plasts te weeg brengt, waarin geen
noemen. VERBORGLN is het een aan de ken;
regtstreeksche vervrolijkende lichtstraal
nis,
of het begrip van anderen
onttrokken is
GEHEFMZINN1G het een eenen, geheimen zin
doordringt. Doriker, hoezeer eene sterkere
berooving van licht aanduidende, heeft deze
heeft, die bij de oppervlakkige beschouwing
Diet doorzien kan worden. Dat gene dus
nevenbeteekenis niet, dan voor zoo verre aan
alle vermindering van licht het denkbeeld
waaraangeene uitlegging het onbegrijpelijke
van lets bedroevends verknocht is.Een vertrek
ontnemen kan, is niet geheimzinnig, maar
verborgen. In de Christelijke Kerk had men
kan, door eene toevallige oorzaak, donker
zijn, somber is het door deszelfs piaatsing, of
onderscheidene verborgenheden, bij de oude
bouworde. In het figuurlijke gebruik doet
Egyptenaren, daarentegen, veel geheimzinnigs.
zich hetzelfde onderscheid op. Men zegt
juister donkere, dan sombere uitzigten, omdat men door deze spreekwijs te kennen wit DOOR. GESTORVEN. LEVENLOOS, ONTZIELD,OVERLEDEN.
g even, dat de toekomst aan ons verstand, of
Datgeen levee heeft. DOOD beteekent, dat
vooruitzigt, geen lichts senoeg aanbiedt, om
20
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het thans niet levende leven gehad heeft.
Die mensch, dat dier, die boom is dood.
LEVENLOOS onderstelt een verlies , maar
alleen het niet hebben van leven. Een levenloos (niet een dood) beeld. GESTORVEN en OVERLEDEN even te kennen, dat het leven niet
op eene gewelddadige wijze, maar langs den
gewonen weg der natuur, verloren is (zie
omtrent beide woorden het artikel Atleggen). ONTZIELD wordt , gelijk overleden
alleen van redelijke schepsels gebezigd, als
die alleen ondersteld worden eene scheiding
van ziel en ligchaam te kunnen ondergaan.
Het is een woord uit den verheven stip en
worth meestal van eenengeweldigen dood
gebezigd.
DOODE, DOOD LIGCHAAM, LIJK.
Stoffelijk overschot van een gestorven dierlijk schepsel. Deze, eenigzins ruim genomene, bepaling omvat ook de beteekenis,
waarin somwijlen de uitdrukking DOOD LIGCHARM genomen wordt, te weten, om het
overschot van een redeloos dier aan te duiden. Het doode ligchaam van eenen hond.
Enger, en uitsluitend, als de aardsche hulle
van eenen mensch beschouwd, verschilt dood
ligchaam hierin van LIJK dat het eerste zoodanig ligchaam beteekent, zonder betrekking
tot de laatste eer, welke mengewoon is aan
de overblijfselen der afgestorvenen te bewijzen, en, ten gevolge hiervan, ook zonder
betrekking tot den tijd, die sedert het afsterven verloopen is. Lijk, daarentegen, is, volgens het tegenwoordige spraakgebruik, en
-als zinverwant met het vorige woord, het
nog onbegraven doode ligchaam. Een boven
aarde staand lijk, de liken der verslagenen.

Wel is waar, men zegt, de beteekenis van
lijk eenigzins verder uitstrekkende, een lijk
operaven, de liken op het kerkhof; doch, ook
,hier schijnt het tijdverloop grenzen te stellee. Men zegt, I). v., wel: de Egyptenaren
balsemden kunstiglijk hunne liken •; doch
.niet ligt zal iemand eene mummie, hoezeer
ontegenzeggeliik een dood ligchaam, een lijk
noemen. DOODE is van eerie nog ruimere
beteekenis, flan dood ligchaam, en beet eig enk den mensch in den toestand na het
lij,
afsterven, dus eenigermate nog de eerst
gegevene definitie te buiten gaande. In
dezenzin zegt men : kon de doode nog eens
opzien !

DOODEN, DOOD SLAAN, TER ROOD BRENGEN, OM
HET LEVEN BREAGEN, OM HMS BRENGEN,

On-

BRENGEN , HET LEVEN BENEMEN , VAN' BET
LEVEN BEROOVEN, DOER STERVEN, DOEN SNEV EN , VERMOORDEN.

hit den staat van leven tot dien van dood
doen overgaan. DOODEN zegt zulks in het
algerneen. DOOD SLAAN onderstelt eene ruwe
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wijze van dooden, door geweldigen slag. of
slagen van eenig kneuzend werktuig • het
is , uit dien hoofde, het gebruikelijkste
woord, wanneer van het dooden van dieren

gesproken wordt. De vier volgende uitdrukkin en onderstellen een opzettelijk dooden
terwij,l daarentegen, dit woord en dood slaan
ook van eene onopzettelijke daad, en zelfs
van levenlooze oorzakengezegd worden. Hi'
is door den bliksemgedood,
een vallende balk
heeft hem doodgeslagen. TER DOOD BRENGEN
heeft de bijzondere beteekenis der uitvoering

van een doodvonnis. On HALS BRENGEN geeft
te kennen ,
dat de dood veroorzaakt worth
door uiterlijke kwetsing des ligchaams
eigenlijk door afsnijding van den hats. OM
BET LEVEN BRENGEN bevat elke anderegewelddadige aanbrenging van den dood. Men
brengt met vergif om het leven, maar niet
om hals. OMBRENGEN heeft natuurlijk in den
grond dezelfde beteekenis, als om het leven
brengen, waarvoor men het, kortheidshalve,
of ter verzachting van et denkbeeld, gebruikt. In de spreekwijs HET LEVEN BENEMEN
ligt bet denkbeeld, dat men iemand het verlies des levens doet ondergaan, en wel des
levens, beschouwd als jets goeds •, want jets
onaangenaams , eenen last , beneemt men
. iemand niet. Het is dus eene juiste , en
daarom ookgeene sierlijke uitdrukking te
zeggen : zich het rampspoedig levenbenemen;
want hieronder te verstaan het leven,dat
zonder die ramspoeden een goed geweest
zou zijn, is eenigzins ver gezocht. VAN HET
LEVEN BEROOVEN doet, nevens het verlies, ook
hetgewelddadige en onregtmatige der daad
bijzonder uitkomen. DOEN STERVEN en DOEN
SIEVEN, het algemeen bedrijvende doen aan
het onzijdige sterven en sneven koppelende,
zien meer op het veroorzaken, dan op het
dadelijk aanbrengen van den dood. Zij worden
dus ook op onwillekeurige oorzaken toegeP Eene ziekte doet iemand sterven, zijne
dapperheid doet hem sneven. Om dezelfde
redengebruikt men doen sterven voornamelijk, wanneer de dood niet onmiddellijk volgt
op de' aanwending van het middel, dat hem
te wee p brengen moet. Langzaam vergif
doet iemand sterven. Daar het 'even der
plantgewassen niet even snel, als dat der
dieren schijnt afgebroken te kunnen worden, is doen sterven ook degebruikelijke
uitdrukking ter aanduiding der werking,
waarvoor hetplantenleven ophoudt. Zilte
gronden doen vele soorten van boomers steryen. Sneven en het voortdurende sneuvelen
beteekenen eigenlijk vallen •; het zijn dus

uitdrukkingen uitsluitend eigen aan het
omkomen in den stria , het latijnsche
cadere. VERMOORDEN is onregtmatig ter dood
brengen •; eene beteekenis, die in de overige

woorden niet lit.
g
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DOODING, zie Dood en Dooden.
Wij merken no tans hier aan, dat dit
woord niet anders gebezigd wordt, daniii
de figuurlijke spreekwijzen , dooding des
vleesches, der zinnelijke lusten, enz. In den
eigenlijken zin gebruikt men de onbepaalde
wijze van het werkwoord met voorzetting
des lidwoords het: het dooden van slagtvee.
AKELIG.
DOODSCH,
AKEL1G is hetgeen ijzing verwekt (zie het
het
,
woord), DOODSCR
waar een levee
gewone kenmerk van !even, beweging gezien wordt. Eerie woestenij kan doodsch
heeten. In een bosch, door dieren, of zelfs
slechts door de beweging van boomen en
verlevendigd , kan het eenzaam,
P
maar het is er niet
kan het akelig wezen
,

doodsch.

POOP, DOOPEN, zie Dom en.
DOORBOREN, DOORSTEKEN.
DOORBOREN geschiedt langzamer, dan DOORk wanneer
STEKEN, waarom ook overdragtelij,
men eeriegroote zielssmert wil uitdrukken,
het eerste en niet het tweede gebruikt wordt.
Uwe klagten doorboren mij het hart. Aan
doorsteken is, daarentegen,
de beteekenis
verbonden, welke steken heeft , te weten,
die van induwen,
van eene opening makes
met het eene einde eens werktuig,s waarvan
men het andere vasthoudt. Een aansnorrende
pijl, eene geworpen spiets, doorboort, maar
doorsteekt niet.
DOORBORING, zie Doorboren.
DOORBRENGEN, VERDOEN, VERKWISTEN, VERTEREN, VERSP1LLEN, DOOR DE BILLEN LAPPEN.

Den voorraad, dies men van jets bezit,
doen eindigen. Deze beteekenis, welke de
hier vergelekene woorden gemeen hebben,
is meer eigenlijk die van DOORBRENGEN, hetwelk zoowel in eenengoeden,
als in eenen
kwaden zingenomen wordt. Zijnen tijd
met voordeel doorbrengen. Van het vermogen, dat in de handen van eenen goeden
huishouder jets blijvends behoort te zijn,
en niet, even als de tijd, noodwendig daarheen spoedt, wordt doorbrengen altijd ten
kwade gebruikt. Hi' heeft al zzjn goed doorgebragt. Spillen heette oudtijds verdunnen
van hier ,
de massa der hoeveelheid van
waarde van iets doen verminderen. VERSPILLEN is zonder vrucht,
, en ten elude
toe spillen. In VERKWISTEN iS hetzelfde voorzetsel ver met een werkwoord van eenen
anderen stam verbonden. Kwisten is het
fransche gaster, thans getter, van het latijnsche vastare gevormd. Het ziet dus minder op de vermindering en uitputting van
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het vermogen, dan op het bederven, bet
kwalijk en niet naar waarde aanwenden van
het een men verspilt. DOOR DE B1LLEN LAPPEN behoort tot degemeene spreektaal en
drukt eeneverkwisting uit, die met eene
verregaande liederlijkheid gepaard gaat.
DOORBRENGER, zie Doorbrengen.
DOORBRENGING, zie Doorbrengen.
DOORDIEN, zie Aangemerkt.
DOORDRIJVEN, DOORDRINGEN,DOORRALEN,DOORTASTEN, DOORZETTEN.

Door volharding, en ondanks tegenkanting,
zijn oogmerk bereiken. Onder deze be aline
hetis het eenige DOORTASTEN niet be hetwelk ook, als onzijdig werkwoord, voor eene
vergelijking met de overige, bedrijvende,
mindergeschikt is. Het beteekent niet aarzelen, niet langer zachtelijk, of alleen de oppervlakte betasten, maar het een men voor
heeft met kracht en tot in het inwendige
aangrijpen. DOORDRINGEN wordt ook onzijdig
gebruikt • doch het is eigenlijk deszelfs bedrijvende
beteekenis, die het met de andere
woorden zinverwant maakt. Het drukt meer
geweld en minder volharding, in het overwinner van
teg uit
, , dan DOORDRUVEN;
enstand
want iets driven beteekent reeds, in den onzamengestelden vorm,
iets aanhoudend doen:
handel drzjven, een bedrejf. Dringen, daarentegen, heeft de beteekenis van teen eene
weerstand biedende kracht instreven. DOORZETTEN onderstelt niet volstrektelijk eenen
wederstand van buiten,
die door kracht, of
volharding overwonnen wordt, maar kan ook
blootelijk het te boven kornen van zoodanige
heden te kennen geven
zwarig
, die in de zaak
zelve, ja zelfs soms in onzeeigene vadzigheid,
of besluiteloosheidgelegen zijn. DOORHALEN,
eindelijk, doet wel, even als de vorige woorden, verstaan, dat de bereiking van het oogmerk moeitegekost heeft, maar eigenlijk ziet
het woord meer nog op den uitslag, dan op de
poging, en zegt, dat die uitslag aan het oogmerk beantwoord heeft. Uit dit verschil van
beteekenis wordt het duidelijk, waarom, onder al de vergelekene werkwoorden, doordrijven in den minst gunstigen zin gebruikt
kan worden. Hi' toch, die iets doordrilft, bereikt zijn oogmerk niet door de kracht zijner
aangevoerde gronden, maar door zijne volharding, die even zoo wet in eene kwade, als in
eenegoede zaak kan aangewend worden.
DOORDRINGEN, zie Doordrijven.
DOORDRINGEND

,
SCRERPZINNIG

SCRRA1NDER

SNEDIG.

De verstandskracht om iets te ontdekken
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in eene hooge mate bezittend. DOORDRINGEND
noemt men die kracht, wanneer zij ,
in een
voorwerp van arbeid, of onderzoek, die er
indringt , dan de oppervlakte. SCHERPZINrtm heel dezelve, in zoo verre zij gewaa'rwordt en onderscheidt, daar, waar de indrukken voor stompere zinnen te zwak zouden zijn. SNEDIG komt het naast bij scherpzinnig , vermits beide de uitdrukkingen
figuurlijk genomen zijn van de hoedanigheld , die aan botheid tegenover staat.
Scherp, intusschen, is alles, wat die hoedanigheid heeft, ook zonder hare werking,
ofgebruik in aanmerking te nemen. Snedig
g
is niet alleen heteen
geschikt, maar ook
het een bestemd is , om goed te snijden
en zulks werkelijk doet. SCHRANDER een
woord aan onze taal bijzonder eigen, drukt
de kracht des verstands,
welke onderzoekt
en ontdekt, in haregansche volheid
Zelfspast men het, niet alleen als eene hoedanigheid des verstands, maar van den verstandigen,
onmiddellijk op denzelven toe.
Men zegt : een schrander man, een doordringend verstand, een scherpzinnig oordeel en
een snedig antwoord.

bOORGAANS,

GENEENLIJK, GEWOONLIJK, OVER

HET ALGEMEEN.

Bijwoorden, welke gebruikt worden, om
uit te drukken, dat iets, in de meestegevallen, gebeurt. Onder deze bepaling voegt
zich ons DOORGAANS beter, en is dus naauwer
met de overige woorden zinverwant, dan
het durchgitngig der Duitschers, dat de
kracht heeft van zonder uitzondering. Nader
bij doorgaans komt de beteekenis van het
duitsche in der Beget, hetwelk noodwendig
uitzondering onderstelt. Hetzelfde denkbeeld, hetwelk bij de vorming dezer adverbiale uitdrukking ten road lag, schiint
ook aan doorgaans deszelfs kracht gegeven
te hebben • want door aan is het werkwoord.
hetwelk wij gebruiken, om aan te duiden,
dat eery reel dien naam verdient. Van doorgaans verschilt GEWOONLIJK hierin, dat,
terwijl doorgaans terugwijst op eenen regel, dat is, op eene groote meerderheid van
elkandergelijke gevallen boven het veel
geringer getal der daarvan afwijkende nitzonderingen, gewooniijk daarentegen eene
reeks vangevallen, of handelingen onderstelt, welker opvolging de gewoonte uitmaakt. Zegt men dus ,b. v.:de menschen stellen doorgaans hun belang boven andere
bedenkingen, dan beteekent zulks beide, dat

de meeste menschen, en dat elk derzelven,
in de meestegevallen, dit doet. Zegt men,
dat zij gewoonlijk aan hun belang zulk eene
voorkeurgeven, dan staat de gewoonte, het
bij herhaling doen, op den voor road en
gwordt slechts daarom algemeen,
destellin
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omdat men van de menschen in het meervoud spreekt, niet, omdat gewoonlijk, even
als doorgaans, zoowel op de meerderheid
der handelenden, als op de herhaling der
handeling ziet. GEMEENLIJK ziet wederom
minder op de herhaling, op de reeks der
handelingen, dan wel daarop, dat zij in gemeenschap met velen geschieden •; en het is
eerst bij uitbreiding dier beteekenis, dat
g
emeenlijk ook de kracht bekomen heeft van
tneestal. OVER HET ALGEMEEN, dat hetzelfde
denkbeeld als gemeenlijk ten grondslag
heeft,gedoogt deze uitbreiding minder.
Wit men dus de wijziging, welke deze vier
bijwoorden aan de eene of andere stelling
geven, eenigzins naauwkeurig onderscheiden, zoo geeft, b. v., de uitdrukking : over
het algemeen is het 's winters koud te kennen, dat de meeste winters hetpredikaat
koud te zijn met elkander gemeen hebben.
Gemeenlijk is slit jaargetUde koud wil zeggen, dat het milks in de meeste gevallen is •
want hier wijkt gemeenlijk af van de eigenlike kracht des woords gemeen •; hetWelk nog duidelijker blijkt in het onderscheid der uitdrukkingen hi' gedraagt
zich over het algemeen wel, en : hij gedraagt
zichgemeenlijk Verklaart men van
den winter, dat hi' getvoottlijk koud is, zoo

beweert men, dat het eenegewoonte geworden is, 's winters koude te gevoelen, dat
koude winters eene, zelden door warme afg
ebrokene reeks vormen. Doorgaans drukt
uit ,
dat het de re gel is, dat de winters koud
zijn. Dit, rode meeste gevallen, koud zijn van
het wintersaizoen blijft intusschen de stelling,
waarop, langs verschillende we en alle deze
bijwoorden verwijzen; etwelk ook de reden
h vervangen kunnen.
is, waarorn zij elkander
DOORKNEED, DOORSLEPEN, DOORTRAPT.
Drie woorden, welke alle eene hooge mate
van oefening en ervareriheid te kennen
geven. DOORKNEED en DOORTRAPT beide overdragtelijk ontleend van hetzelfde beeld,
namelijk dat der bearbeiding van deeg, beteekenen dat de kunde , van welkegesproken wordt, door aanho.udende oefening,
het geheele wezen van dengenen, die er zich
op toelegde, doordrongen heeft. Zij beduiden dus het tegenovergestelde van oppervlakkig, een woord, dat dezelfde figuurlijke
toepassing heeft. Doortrapt wordt altoos in
eenen kwaden, doorkneed ook in eenen goeden
zin genomen : een doortrapte guit • een
man doorkneed in degeschiedenis van het
vaderland. In schelrnsche streken doorkneed.

wordt insgelijks figuurlijk gebruikt, en beteekent: als door slijpen gescherpt • loch meestal in eenen kwaden zin.
Het verschillend beeldwaarvan
,
aan den eenen
kant doorkneed en doortrapt, en aan den

DOORSLEPEN
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anderen doorslepen ontleend zijn, toont, dat
de beide eerste woorden op innerlijke kunde
en ervarenis, het andere op die soort van
ondervinding ziet, welke in de uiterlijke
verkeering met menschen verkregen wordt.
DOORSTAAN,

DRAGEN, DULDEN, L1JDEN, ONDER-

GAAN UITHOUDEN, UITSTAAN, VERDRAGEN, VERDUREN.

Het voorwerp, of liever het subject van
iets kwaads zijn. Eigenlijk beperkt zich
de bijzondere beteekenis van LIJDEN tot dit
hoofdbegrip ; een lijdend of lijdelijk werkwoord is voorzekergeen woord, dat smart
gevoelt •; en even min wil men dit gevoel te
kennengeven, wanneer men zegt, dat een
gebouw bij brand, of aardbeving, geleden
heeft. Vanpersonen gebruikt, heeft het dan
eens de nevenbeteekenis van ONDERGAAN dan
eens die van UITHOUDEN, ook wel van DULDEN en
gedoogen.In de meeste gevallen no tans drukt
lijden,nevens bet boven opgegevene algemeeone denkbeeld, ook nog dat uit van het kwaad,
dat op ons werkt, met onlust te ondervinden;
iets, hetwelk ook, bij een gevoelend wezen,
van hetgronddenkbeeld onafscheidelijk is.
Ondergaan komt het naast aan de eetivoudoch kenmerkt
digste beteekenis van lijden,
denaanvang daarvan. Een lijden, waaraan
men van het begin zijns aanwezens onderworpen is, ondergaat men niet, U1TSTAAN vereenigt met liyden het begrip, dat de lijdende niet
bezwijkt. Dit begrip, is nog sterker in DOORSTAAN, hetwelk tevens heteinde des lijdens te
kennengeelt. Hi' heeft de pijnbank doorgestaan. VER DUREN ziet op een aanhoudend
lijden , en is , zoo we ens de meerdere
zwaarte van een langdurig boven een kortstondigleed, als, aan den kant des lijdenden,
we ens (le beteekenis van hard, welke den
grond van het woord duren ultmaakt, sterker
en daarom edeler dan uitstaan. VERDRAGEN
voegt bij het denkbeeld van toereikende
kracht ook dat van vrijwillige onderwerping.
Van eenen misdadiger, b. v., zegt men niet,
dat hi' zijne straf verdraagt, maar dat hi'
dezel y e hjdt, ondergaat, uitstaat, verduurt.
Om dezelfde reden heeft uitstaan meer
betrekking tot natuurlijk , verdragen lot
zedelijk lijden. 1k kan zijne mishandelingen
niet langer uitstaan beet : zij hebben mine
krachten uitgeput, ik bezwijk er onder. //c
wit zijne mishandelingen niet langer verdragen beteekent : mijn gevoel verzet er zich
tegen, en mine verontwaardiging doet mij
besluiten, er een einde aan te maken. Het
enkele DRAGEN onderstelt niet noodwendig
vrijen wil • en hiermede vervalt de morele
beteekenis des woords. Het stelt alleenlijk
het leed voor, als eenen last, die op ons
drukt. Dulden bevat het bijbegrip van met
elatenheid !Oen ; derhalve doet zich /tier
g
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wederom het denkbeeld van vrijwilligheid
op, waarom het woord dan ook, in sommige
gevallen, de kracht heeft van gedoogen.
Uithouden gebruikt men van het doorstaan
eener zaak, die alleen door haren duur een leed
wordt, schoon zij op zich zelve lets onverschilligs, of zelfs wel lets aangenaarns zijn
kan. Zitten, loo en muzijk, gezelschap kan
men bezwaarlijk eenen geheelen dag nithouden • niemand zal echter daarom dit alles op
zich zelve, en binnen eenen behoorlijken tijd
beperkt,
als een leed beschouwen.
DOORTASTEN, zie Doordrijven.
DOORTRAPT, zie Doorslepen.
DOORTRAPTHEID, zie Doorslepen.
DOORZETTEN, zie Doordrijven.
DOORZIEN, zie Begrijpen.
VATBAARHEID.
DOORZIGT, BEGRIP, BEVATTING,
Geschiktheid tot erkenning. Natuurlijke
aartleg tot het verkrijgen eener zulke geschiktheid is het een men VATBAARHEID noemt.
Gewoonlijk wordt oefening in denken en
redeneren vereischt
om vatbaarheid tot
,
goed begrip en bevattingskracht te verhoogen , en DOORZIGT is meestal de vrucht van
g
lane
ervarenis. Vatbaarheid wordt in den
jongeling vereischt, zal hij eenmaal het doorzigt eens mans verknygen. BEGRIP en BEVATTING zijn nailer verwant •; doch ongetwijfeld
zegt het eerste minder, dan het andere.
Patten toch, in den eigenlijken zin, is zoodanig grijpen, dat men het gegrepene, met
de hand, de armen, of op eenigerlei andere
wijze omsluit. Hiermede overeenkomstig
heeft men begrip eener zaak, wanneer men
haar, als ware het , in de mat van
het verstandgebragt heeft , doch zij is
eerst dan binnen onze bevatting
,
wanneer
wij haar in hares geheelen omvang overzien.
Zoo kan de mensch Godsgoedheid begrijpen,
dit is, hi' kan zich een denkbeeld vormen,
dat er een wezen bestaat, zoo voortreffelijk,
dat het schepselen in het aanzijn geroepen
heeft, alleen om hen gelukkig te maken •
maar hi' kan Gods goedheid niet bevatten,
omdatgeen eindig verstand overzien kan,
hoe veelgeluks Gods weldadige wit voor
zijne schepselen bewaart, en op welke wijze
dit opperst wezen zijne zegeningen over
eenegrenzenlooze schepping verspreidt.

DOORZIJGEN, DOORZIJPEN, DOORZIJPEREN, DOORZIJPELEN.
DOORZIJGEN en DOORZIJPEN zijn alleen zinverwant voor degenen, die niet wezen, dat
bet eerste een bedrijvend
het andere een
,
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onzijdig werkwoord is. Men zijgt eenig
vocht door, wanneer men het, door dock,
papier, zand, of jets antlers meestal ter afscheiding van vreemde stoffen, laat doorzijpen. Is de door an van het vocht, door de
middenstof , langzamer en tevens langduriger, dan noemt men dien DOORZIJPEREN, of
DOORZIJPELEN, twee voortdurende werkwoorden , die all en in uitgang verschillen.
DOOVEN, zie dempen.
DOOVING, zie Dempen.
DOP,
zie Bast en Bolster.
DOPPEN, ONTBOLSTEREN, PELLEN, SCHILLEN.

Van bekleedselen ontdoen. Men ONTBOLmen het ruwe buitenbekleedsel wegneemt, waaronder de vrucht, soms
nog in eene tweede, maar alsdan gladdere
schaal, verborgen Ii t• DOPPEN is het harde
bekleedsel vanpeulzaden, meestal met eenig
gedruisch, openen. SCHILLEN is de buigzame
huid van ooft- of knolgewassen, in groute
stukken, daarvan afscheiden, en PELLEN bij
kleineregedeelten, de vliezen, die als het
vel van sommige boomvruchten en graven
uitmaken,
we semen. Men ontbolstert eerie
wal- of hazelnoot, pelt hare kern, schilt
eenen appel of peer, en dot boonen of erwten. Zie ook Bast en Bolster.
STERT, wanneer

DOR, zie Bar.

DORHEID, zie Bar.
DOUWEN (DUWEN),DIUNGEN, DRUHKEN, PERSEN.

DRAA.

zondere manier, gewijzigd..Dringen is een
drukken, hetwelk hetgedrongen wordende
uit deszelfsplaats tracht te doen wijken, om
dezelve in te nemen. Deze neiging is nu wel
even zeer aan drukken in het algemeen eigen,
want juist zij is het, welke den druk veroorzaakt • loch in drip en staat zij, als ware
het, op den voorgrond. Van bier dat dringen, hoezeer ook dan gebruikt, wanneer het
voorwerp van den drang niet wijkt, nimmer
te pas komt, wanneer het niet wijken kan.
Eengebouw, op eenen werken grond geplaatst, drukt, dringt en perst dien, naar
mate men de werking van den last uit een
verschillend oogpunt beschouwt; dochspreekt
men van eengebouw, dat eerie vaste rots, of
wel eengeheid paalwerk ten grondslag heeft,
dan kan men natuurlijk zeggen, dat het dien
grondslag drukt, maar niet, dat het denzelven dringt, of perst. Dit laatste werkwoord,
schoon duidelijk van het latijnsche premere
afkomstig,
welks eerste en hoofdbeteekenis
die van ons drukken is, heeft in het nederduitsch de meer bepaalde kracht van zamendrukken(comprimere). Even gelijk dringen
het drukken is teen jets, dat uit zijne plasts
kan wijken, zoo is persen het drukken teen
lets, dat in zich zelf wijken kan, of, met
andere woorden, dat compressibel is, eene
eigenschap, welke voornamelijk alle veerkrachtige ligchamen bezitten. In het zelfstandie naamwoord drukpers zijn drukken
en persen vereenigd, misschien wel blootelijk, om de kracht des woords te versterken, misschien ook, omdat inderdaad dit
bekende werktuig de bijzondere beteekenis
van drukken en persen vereenigt. Gedrukt
wordt de lettervorm, die noch kan, nosh

mag wijken, geperst worden de tusschen denHet doen werken eener kracht, de strekzelven en den zoogenaamden to el of de el
king hebbende, om haar voorwerp in de
liggende elastieke stoffen, ja zelfsdie, welke,
rigting barer werking te verwijderen. Douboven ter wederzijde in het gestel der pers
WEN, of DUWEN, geeft ontegenzeggelijk den
geplaatst, de veerkracht helpen vermeerdegeringsten voortduur eener zulke werking
rev ; ook eenigermate het blad papier zelf.
te kennen. Een duty wordt menigmaal als
synoniem met eenen stoot gebruikt. DRUKKEN,
welks zelfstandig naamw. druk, geen meer- DIU, zie Aanstonds.
voud heeft, ziet op eene meer voortdurende
werking, en kenmerkt d us Diet zoo als duwen, DRAAD, VEZEL.
Bestanddeel van een weefsel, of geschikt
eene vis viva. Hoezeer in de meestegevallen,
om hetzelve te vormen. DRAAD is oorsprondie zich voor onze waarneming opdoen, wan-kelijk het een gesponnen is, want het woord
neer eene met wil begaafde oorzaak de werkomt van draaijen. Eerst overdragtelijk
king doet ontstaan , deze door de zwaarteis het, dat men, van gerekt metaal, van
kracht te wee g gebragt wordt en derzelver
vleesch, enz. , het woord draad gebruikt.
van waar de figuurlijke uitstreeklijn volt van
Draait het spinsel van den draad zich uiteen,
drukkingen ter nederdrukken, order den druk
dan lost de draad zich op in VEZELS. Dus ook
gebuktgaan, enz., zoo is nogtans de rigting
noemt men de kortere einden draads uit een
naar het middenpunt der aarde geen volstrekt
versleten en uitgerafeld weefsel; en uit hoofde
vereischte der drukking • dus, b. v., drukken
der el held heeten vezels de dunnere, havloeistoffen naar alle zijden, zelfs naar boven.
rige wortels der plantgewassen, alsmede de
DRINGEN en PERSEN hebben den voortduur der
fine spieren van het vleesch. Daar een verwerking met drukken gemeen, doch zijn
haal, of redenering, bijna in alle talen, zeer
door nevenbeteekenissen, elk op eene bij-
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gepast onder het beeld van weefsel voorgesteld wordt, zoo vergelijkt men den loop van
hetzelve bij eenen draad. Van bier het bijvoegelijk naamwoord langdradig.
DRAAD, ZAMENHANG.
Ongescheidenheid. Waarin geen ZAMENHANG is, daarin zou men ook vruchteloos
eenen DRAAD zoeken , want de laatste bestaat
slechts door den eersten. In den eigenlijken
zin hangt a p eszamen, om hetwelk te scheiden eene kracht van buiten vereischt wordt
doch dit is niet genoeg tot het vormen van
den draad ; want deze onderstelt eerier]
verre voortgezetten zamenhang in de lengte.
Figuurlijk is er dus zamenhang in eerie
rede, of een verhaal, wanneer de deelen in
verband staan, wanneer er eene sprongen
in voorkomen. De draad eener rede oriderstelt eene zamenhangende volgorde, eenen
voortgang. Elk kunstgewrocht, dat zich op
eenmaal de zinnen, of het verstand voordoet,
eene schilderij , b. v. , moet zamenhang
hebben, maar heeft geenen draad.
DRAAD, RIGTSNOER, SPOOR.
Het een den zoekenden, vervolgenden, of
handelenden in zijnen voortgang geleidt. Het
hierbovengezegde toont, wat, in dezen figuurliken zin, door bet woord DRAAD verstaan
wordt. Het een wij thans oneigenlijk draad
en leidraad noemen , bezat THESEUS zeer
eigenlijk in het ontrolde kluwen van ARIADNE.
De figuurlijke beteekenis van RIGTSNOER is afg
eleid van het gebruik, hetwelk
,
tuiniers
metselaars en andere arbeidslieden, tot rigtin g huns werks, gewoon zijn van een gespannen snoer te maken. Overeenkomstig met
dit onderscheid behoort men, om eens anders
gewrocht, gedachten, of handelingen te oatwarren engeleidelijk te volgen, er den draad
van te bezitten • zijrie eigene laden rigt de brave en verstandige naar een wel gekozen rigtsnoer.Gelijk rigtsnoerwijst op dengenen,die er
zich naar rigt, zoo wijst SPOOR op hem, die
hetgedrukt heeft. Het onderstelt niet noodwendig, even als draad, eene voortduring
maar kan ook door opvolging gevormd worden. Wij noemen beide den onafgebroken
indruk eens wagenrads, en den van plaats
totplaats in den grond geprenten voet eens
diers, derzelver spoor. Het spoor client in het
zoeken, de draad in het volgen, het rigtsnoer in het handelen.
DRAAIJEN, DRILLEN, DWARLEN, KEEREN,WENDEN, WENTELEN.

Eene ronddraaijende beweging maken.
en WENDEN Ziju zoodanig onderscheiden, dat het eerste altoos zulk eene omwending aanduidt , waardoor lets in den tegenovergestelden stand geraakt : een bled
KEEREN
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omkeeren, op den we omkeeren. Wenden

heeftgeene betrekking tot eene iegenoverstelling van stand, zoodat alle, niet alleen
geheele, maar ook gedeeltelijke door draaijen
veroorzaakte verandering van stelling, door
wenden uitgedrukt kan worden. Het schip
wendt reeds, wanneer het, om den wind over
den anderen boeg in de zeilen te van en
slechts eenen hoek met zijne vorige rigting
maakt ; het keert, wanneer het roer naar de
zijde komt, werwaarts te voren de voorsteven
gerigt was. De oorzaak van dit verschil is, dat
bij keeren het denkbeeld van stand, of ligging,
bij wenden dat van beweging ten grond ligt.
Men zegt de keerzijde van een muntstuk, zonder te kennen te willengeven, dat eerst de
re to en dan, bij omwending, de andere zijde
beschouwd wordt, maar alleen om die zijde
aan te duiden, welke aan het eigenlijke
muntbeeld tegenovergesteld is. IV en,den is
met winders, wentelen, wandelen verwant,
alle welke werkwoorden eene beweging aanduiden. Gebruikt men keeren niet in betrekking tot eenen willekeurigen stand, gelijk
dien eens reizigers op den weg, alsdan beteekent het in eenen stand breng,
en die aan
den natuurlijken tegenovergesteld is. Dus,
b. v., is eenen wagen omwenden altoos denzelven eerie andere rigting geven, doch
zoodanig, dat hi' op de wielen blijft staan
eenen wagen omkeeren kan ook heeten,
dien onderst boven keeren. WENTELEN,
het voortdurend werkwoord van wenden,
geeft, in de . eerste plaats, eene herhaalde
wending, en vervolgens eene door gedurig
wenden te wee g gebragte voortgaande be weging te kennen. In den eersten zin zegt men,
het zwijn wentelt zich in het slijk ; in den
anderen, de aarde wentelt zich on de zon.
Deze laatste uitdrukking, schoon aangenomen, is ondertusscheri niet volkomen juist,
vermits het draaijen van den aardbolom
om zijne
as niet de oorzaak van zijne voortgaande bewe in is, gelijk dat eens wiels de oorzaak
van die des wagens. DRAMJEN, gelijk het
onmiddellijk hiervoren gezegde reeds doet
zien, heeft het nevenbegrip, dat de stand
eens dings, door beweging om een vast
punt, veranderd wordt. TerwijI de aarde
snel wentelend in hare loopbaan voortgaat, en eens 's jaars haar noorder, en andermal haar zuider aspunt naar de zon
wendt, draait de maan zich veel langzamer
om hare as, zoodat zij hare beide bewegingen in denzelfden tijd volbrengt, en ons
daardoor altoos haar zelfde halfrond toekeert.
Evengelijk wentelen het voortdurend werkwoord van wenden is, zoo houdt men DRILLEN voor het frequentativum van •dra ijen;
het zou dus eene zamentrekking van draaijelen zijn. Men gebruikt het bedrijvend, voor
uitboren met eene drilboor, en voor het
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oefenen van krijgsvolk •, onzijdig, voor in
den wapenhandel geoefend worden, en in het
algemeen, voor alle snelle ginds- en herwaartsche beweging, in welken zin het bijna
m
elijkbeteekenend is met trillen. DwAm,dat
g
van warren afstamt, behoort insgelijks tot
de werkwoorden, wiergrondbeteekenis een
herhaald ronddraaijen is, doch schijnt eerie
mingelijkvormige beweging, dan de vorige,
te kennen tegeven, en ook zulk eene, die
van eenig gedruisch verzeld gaat ; van hier
dwarlwind.
DRAB, zie Bezinksel.
DRABBIG, zie Bezinksel.
DRAGEN, TORSCHEN.
Van dengrond geheven voortvoeren. BRAGEN wordt van alle, ook de ligtste voorwerA gebezigd. Eenen ring aan den vinger,
eene veder op den hoed dragen. TORSCHEN is
met moeite en krachtinspanning dragen ;
men bezigt het dus alleenlijk van eenen
last. Het woord is verwant aan trossen en
drosses , en beteekende oorspronkelijk het
in den krijgsdienst gebruikelijke oppakken
van hooi en stroo op de p garden der ter
voederhaling , uitgezondene ruiters. In het
fransch heeft men trousser ; in het engelsch
truss.
DRAGEN, ETTEREN, ZWEREN.
De werking waardoor de natuur de schadeliike stoffen in eengezwel, of eene wond
ontbindt en we drift. ZWEREN drukt deze
geheele werking uit, zoowel het begin, als
het einde. DRAGEN geeft de vorming der
etterstof te kennen, en ETTEREN derzelver
uitvloeijing. Het laatste woord is dus alleen
toepasselijk op wonders of opengegane gezwellen.
DRAGEN, zie Dragen.
DRALEN, zie Belden.
DRANG, LUST, TREK.
De algemeene bepaling, bier boven onder
het artikel Begeerlijkheid, alwaar lust met
dat woord en met zucht vergeleken is, gegeven, geldt ook in deszelfs zamenstelling met
trek, en drang. LUST stelt de neiging om lets
te verkrijgen,
of te genieten voor, als in den
begeerenden zelven ontstaan, TREK, en DRANG
als van buiten aangekomen. In de natuurlike wereld, waaruit de beide beelden ontleend zijn, moet, om een ligchaam tot het
andere te doen naderen, het eerste, of
door eerie aantrekkende, of door eerie voortstootende kracht, derwaartsgevoerd worden. Even zoo verschillen, in zedelijke be-

DRIF.

teekenis , de woorden trek en drang. Daar
nu het aanlokkelijke der voorwerpen onzer
begeerte, waarin de morele kracht van aantrekking bestaat, liter te overwinnen schijnt,
en die aanlokking menigmaal uit geringer
oorzaken ontstaat, dan de drang, welke de
ziel somwijlen, als in weerwil van haar zelve,
onweérstaanbaar voortdrij,
ft zoo is het woord
trek ook minder sterk, en wordt van min
gewigtige onderwerpen gebruikt, dan drang.
DRANGREDEN, BEWIJSGROND.
Het een aangevoerd wordt, °al een verstandig wezen tot iets te doen besluiten. De
BEWIJSGROND werkt eeniglijk op de overtuiging , de DRANGREDEN ook op den wit. Met
bewijsgronden betoogt men waarheid, met
drangredenen drift men tot een besluit.
Besef van voordeel kan de drangreden tot
eerie ha ndeling weze,
rt maar is nimmer de
bewijgrond
s
barer behoorlijkheid.
DRENKPLAATS, WED.
Niet eigenlijk zinverwante, maar geheel
verschillende din en , die alleen verward
kunnen worden, omdat elk derzelve beide de
doeleinden vervullen kan, tot een van welke
het afzonderlijk bestemd was. De DRENKPLAATS is eeneplaats waar het vee komt
drinken, het MED, waar het komt wades en
zich wasschen.
DREUN, zie Daveren.
DREUNEN, zie Daveren.
DRIEST, zie Dapper.
DRIFT ,

BOOSHEID , GRANSCHAP , GRINMIGHEID

HAASTIGHEID, OPLOOPENDHEID, OPVLIEGENDHEID,
TOORN, VERBOLGENHEID, WROK.

Die toestand der ziel, welke het meest
regtstreeks tegen derzelver kalmte overstaat.
Hoe TOORN, GRANSCHAP en VEREOLGENHEID verschillen , is onder het artikel Bel en
gezegd geworden. DRIFT is van algemeener
beteekenis • zij is eigenlijk het tegenovergestelde van rust, of stilstand, en in dien
ruimeren zin bijna synoniem met hartstogt.
Het woord toch is van denzelfden stam, als
drUven (ziedat artikel). Van bier beteekent
driftig reeds in het eerste en eigenlijke gebruik, vlot, dobberende, dat is, niet vast,
niet stil liggend. Drift dus, voor toorn
gebezigd, wijst op de beweging des gemoeds.
Men kan driftig worden, uit ongeduld, zorder dat er eigenlijke gronden van toorn
bestaan ; want, schoon ook het gemoed des
toornigen voor die opwelling vatbaar zijn
als men het
,
moet, zoo is dat des driftigen
zoo eens uitdrukken mag, veel ontvlambaarder. Nog eene ho ere mate van ontvlam-
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baarheid wordt door HAASTIG en LUSTIGHE1D uitgedrukt. In de woorden lit reeds
eene afkeurende kracht • zij kenmerken
iemand, die te snel driftig wordt, en komen
nabij overeen met het fransche vif en vivacite. Niet het snelle toornig worden alleen,
maar de snelheid en heftigheid des toorns te
zamengenomen,
worden door OPVLIEGENDHEID
gekenmerkt. De uitdrukking schijnt van de
bekende werking des buskruids ontleend ;
ja zelfs zegt men somwijlen : hi' vliegt op als
buskruid. OPLOOPENDHEID duidt eerie mindere
heftigheid aan , dan opvliegendheid, maar
geeft, even als dit woord, meer eene blijvende
hoedanigheid der inborst, dan eenen plotseliken toestand des gemoeds te kennen. Men
kan zeggen: hij wordt driftig , haastig , toornig ;
niet : hif wordt opvliegend , of oploopend.
DRIFT, HARTSTOGT.
Sterke neiging des gemoeds, welke iets
doet verlangen of schuwen. DRIFT IS eene
blindere neiging dan RARTSTOGT. Bij dezen
laatsten werkt het redelijk vermogen mede,
ofschoon het maar al te dikwerf ontoereikend
is, om dien te aver inners of te besturen.
Driften hebben zelfs de redelooze dieren met
onsgemeen ; doch men kan niet zeggen, dat
zij hartstogten hebben. Liefde, welke bij de
Godheid een deel van haar wezen, bij den
mensch een hartstogt is, is in het dier, en
den diergelijken, drift.
DRIFTIG, HAASTIG, SCHIELIJK.
Die snel in zijne verrigtingen is. DRIFTIG
is hij, die snel ten Joel wil, HAASTIG, die niet
lang order we wil blijven, SCH1ELIJK, die
werkelijk snel voortgaat. De beide eersten
slaan op den handelenden, het derde op de
handeling. Driftig en haastig zijn hoedanighenen van een voortvarend karakter, schielifk
kan ook sours de traagste wezen. De driftige
draalt niet, de haastige verwijlt niet, en hetgeen schielijk gebeurt duurt niet lang.
DRIJFVEER, zie Beweegreden.
DRIJVEN, JAGEN.
Voor zich henen in beweging brengen.
Men DRIJFT het een men voor zich uit in
beweging breng,
t van welken aard deze
beweging ook zij c• do h men JAAGT slechts
het een in eene snellere en heftigere beweging gebragt wordt. Het langzaam voortgaand
slagtvee wordt gedreven, want sneller beweging zou voor hetzelve nadeelig zijn •; het
wild wordt g
,ejaagd want anders zou men
het niet achterhalen. Schaamte jaagt den
blos op de wan en want, die schaamrood
wordt, kleurt suet; de tanden der tweede
vorming driven de vroegeren, want zij stooten dezelve langzaam uit.

DRIJVEN, DOBBEREN (zie dit woord).
DOORDRIJVEN (zie dit woord).
DRIJVEN,

DRILLEN, zie Draaijen.
DRILLEN,

IN DEN WAPENHANDEL OEFENEN.

krachtens zijne oorspronkelijke
beteekenis van draaijen (zie dit woord), bepaalt zich meer tot de wendingen en zwenkin en die, in vorige tijden, toen de pick
bijna het uitsluitend wapen was, het voornaamstegedeelte der krijgsoefeningen uitmaakten. Misschien is de invoering der
vuurwapenen, even zeer als de overneming
van onduitsche krijgswoorden, de oorzaak,
waarom drillen in onbruikgeraakt is. IN DEN
WAPENHANDEL OEFENEN ziet, in de eersteplaats,
op de handgrepen, bij het gebruiken van
allerlei krijgsgeweer.
DRILLEN,

DRINGEN, zie Douwen.
DRINKER, DRONKAARD, ZUIPER.
Die dikwips en in groote mate drank gebruikt. Noemt men iemand eenen drinker,
dan vereert men hem door deze benaming
niet • want drinken behoort geene bezigheid, zelfs een opzettelijk gezocht en
menigvuldig genoten vermaak, maar de
vervulling eener behoefte te zijn •; doch voorzeker zal iemand nog liever eenen DRINKER,
dan eenen DRONKAARD, Of ZUIPER heeten.
Drinker is onmiddellijk van drinkers gevormd, dronkaard van het afgeleide wourd
dronk, dat reeds, in eene van zijne bet
kenissen, de kracht heeft, die in dronken en
dronkenschap nog sterker uitkomt. Drinker
is hij, die de gewoonte heeft om te drinken,
dronkaard,
die de gewoonte heeft van den
dronk, of om dronken te zijn. Ook is de uitgang van het laatste woord nader aan aard,
inborst verwant, dan die van het eerste.
Dienvolgens zou men dronkaard kunnen
omschrijven : degene, die zich reeds tot
eene tweede natuurgemaakt heeft, dronken
te zijn. Zuipen ziet op de beestachtige wijze,
waarop vele overmatige drinkers den drank
tot zich nemen • want zuipen is eigenlijk
vocht metgeruisch inzwelgen, gelijk het
vee doet. Vele minnaars dergezelligheid,
ook in de hoogere standen, zijn drinkers,
en eenigen hunner verdienen wet den naam
van dronkaards • doch zuipers vindt men
tegenwoordig bijna uitsluitend in de la gere
volksklassen.
DRINKGELD, DRINKPENNING, Fool, VERVAL.
Kleinegift aan dienstdoende personen.
DRINKPENNING en DRINKGELD vermelden uitdrukkelijk de bestemming der gilt, en deze
is zoodanig,
dat de beide woorden niet wet
21
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op eenig ander geldgeschenk toegepast kunnen worden, dan het een aan zulke personen gegeven wordt, wier gewone genietin g en verkwikking in eenen dronk bestaat,
en die zich denzelven, zorider een zoodanig
e niet wet verschaffen kunnen.
buitenkansj,
De koppeling met penning bepaalt drinkpenning meer tot een enkel muntstuk , dan
drinkgeld, dat van eene grootere som en
meer algemeen gezegd kan worden. Ik gaf
den voerman eenengulden tot drinkpenning,
•omdat ik niet wist, hoeveel het gewone drinkgeld bedroeg. Fool is van nog onbepaalder
gebraik, dan drinkgeld ; alle drinkgeld is
eene fooi, maar niet alle fooi een drinkgeld.
Behalve eene kleine gift in geld, beteekent
fooi, in het nederduitsch, daarenboven, een
onthaal, hetzij in drank, of in spijs en drank
te zamen, hetwelk, ter gelegenheid eener
scheiding, door den vertrekkenden gegeven
wordt. In het engelsch heeft het woord,
voor eene, met geld voldane erkentenis genomen, eene ruimere beteekenis, clan bij
ons, en wordt in gevallen gebruikt, waar
wij het latijnsche honorarium, of soortgelijk woord zouden bezigen. A physician's,
a lawyer's fee. VERVAL is het algemeene
woord, waaronder dienstboden begrijpen
het een hun, boven het bedongen loon, uit
van elders ontvangene fooijen toevloeit. De
vorming yan het woord toont, dat het eene
toevallige inkomst aanduidt. In dat huts
is de huurgering, maar het vernal nog al
aanmerkelijk.
DROESEM, zie Bezinksel.
DROEVIG, zie Bedroefd.
DROMMEL, zie Booze.
DRONK, SLOK, TEUG.
Zoo veel als men van eenig vocht, op eenmaal, naar binnen brengt. Eigenlijk is DRONK
zoo veel men drinkt, nor( zoo veel men slikt
slok.
dus
t Het laatste naamwoord zou
of
,
ruim genomen, ook op vaste spijzen toegeP ast kunnen worden, en het werkwoord
wordt zulks in der daad • want aan den te
gulzig etenden zegt men : slok zoo niet. Daar
echter vochten alleen door te slikken in de
maag gebragt worden, vaste spijs alvorens
door het gebit vermalen moet worden, heeft
men slok uitsluitend gebezigd, om het naar
binnen brengen van jets vloeibaars te kennen te geven. Al wat vloeit , intusschen ,
is geen drank, is niet een vocht, waarmede men zijnen dorst lescht, of zich verkwikt •, derhalve zou. men, b. v., den slok,
dien een zieke uit zijn artsenijEleschje neemt,
zeer oneigenlijk eenen dronk noemen.
Schoon dus, in den bepaalden zin van
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dronk, iedere dronk een slok is, maar niet
omgekeerd, zoo heeft van den anderen
kant, ten aanzien der hoeveelheid, dronk
eene ruimere beteekenis , en heet het
gedronkene, of liever den staat, waarin
iemand, nagedronken te hebben, geraakt
is, de dronkenschap. Eenen goeden, eenen
kwaden dronk hebben. TUG, van to en is
het intrekken van zoo veel vochts, als men
evoegelijk op eenmaal in den mond kan
g
bergen. Het begrip van doorzwelgen lit dus
in dit woord niet, hetwelk voorts bijzonderlijk van slok verschilt, doordien het een
langzamer innemen van vocht te kennen
eeft, en ook meestal van eerie min of meer
g
grootere hoeveelheid gebruikt wordt •, want
bet binnenste des monds kan meer omvatten,
dan de keel op eenmaal doorzwelgt.
DRONKAARD, zie Drinken.
DRONKEN, zie Beschonken.
DRONKENSCHAP, zie Drinken.
DROOGTE, BANK, ONDIEPTE, PLAAT, RIF.
Plaats in een vaarwater, alwaargeene
genoegzame die to voor schepen is. ONDIEPTE
ontkent het daarzijn der die to in het algemeen, en is dus hetgeslachtwoord ; het
onderscheidt echter niet, wat ditgebrek
aan die to veroorzaakt, hetzij zandbink,
rots, of welke andere oorzaak ook. DROOGTE,
schoon onder het algemeenere ondiepte begrepen, is een woord van ontkennende beteekenis, dock kenmerkt zoodanige ondiepte,
waargeen water staat, waar het droog is, althans, waar het, bij vallend getij, droog l oot.
BANK, PLAAT en RIF kenmerken de ondiepte
naar het een haar veroorzaakt. De beide eerste worden meestal door zandgevormd, en
verschillen daarin, dat bank gemeenlijk van
de kruin eens zeeheuvelsgezegd wordt, die
meerdere uitgebreidheid, vooral meerdere
lento heeft, dan pktat, door hetwelk men
eene meer ronde, effene en harde zandvlakte
verstaat. liqbeteekent eene in zee voortloopende keten, of reeks van rotsen , hetzij
boven, hetzij onder water. Bij overbrenging
wordt het ook van eene lange en smalle zandhankgebruikt •, loch ditt gebruik is minder
gewoon, en, zoo het schijnt, ook minder
eigenaardig, want de eerste beteekenis van
rif is die vangeraamte, en eene reeks rotsen
schijnt vervolgens zoodanig genaamd te zijn,
om de min of meergelijke vertooning, welke
zij met aaneengehechte uitstekende knokken, en inzonderheid met de ruggegraat
oplevert.
DRUIPEN, DROPPELEN.
Het in bolvormige deeltjes nedervallen der

4

DUF.

--- 155 ----

vochten, DROPPELEN, ook druppelen, eigen voortdurendd werk f,
li
woord, van DRUIPEN, hetwelk ook druppen en
droppen geschreven worth. De grondbeteekenis schijnt in het algemeen le zijn, zonder
stoot of andere oorzaak van buiten, nedervallen. Dit is de kracht van het engelsche
werkwoord to drop, dat meer nog van vaste
ligchamen , dan van vloeistoffen gebruikt
wordt. Men wee da
datl druipen het hoofdkenmerk is, hetwelk de onveèrkrachtige van de
veerkrachtige vloeistoffen, dat is, de vochten
van de luchten, onderscheidt.

DULD.

den kwaden reuk, lien men DUF noemt,
en doet tevens het een daaraan blootgesteld
is MUF worden. Want muf kenmerkt eigenlijk eenen hoogeren trap van bederf, dan
du f. Muffa heet bij de Italianen schimmel,
en wijkt niet zeer verre of van het latijnsche mucor. Het een dus zijn nit vochtigheld ontstaan bederf nog slechts door den
reuk openbaart, is, of riekt d u •; vertoont
het reeds schimmel engeeft het den reuk
uit, die aan schimmel eigen is, dan noemt
men en de beschimmelde zaak en de kwade
lucht, welke zij verwekt, mu f.

DRUISCHEN, zie Aangaan.

DUIDELIJK, zie Baarblijkeltjk en Begrtjpelijk.

DRUKKEN, zie Douwen.

DUIKELEN, zie Buitelen.

DUBBELZINNIG, TWIJFELACHTIG.
Omtrent welks . meening , of beteekenis
men niet zeker is. Het eerste is eene soort
van het tweede, want al wat DUBBELZINNIG is,
is TWIJFELACHTIG, en niet omgekeerd.Het dubbelzinnige is voor twee uitleggingen vatbaar,
het twijfelachtige is geheel onbepaald, ten
ware men omschrijve, het een ook meesttijds
geschiedt, in welk gedeelte der zaak, of uitdrukking het twijfelachtige gelegen is. Noemt
men eengedrag twiffelachtig, dan bedoelt
men daarmede in het algemeen, dat men
hetzelve, met eene zekerheid , eerlijk of
oneerlijk, trouw of ontrouw, in een woord,
goed of kwaad kan heeten. Zegt men, dat
iemandsgedrag dubbelzinnig is, dan verklaart men het voor twee uitleggingen vatbar : en de uitdrukking komt wel inzonderheidte pas, wanneer degene, van Wien
men spreekt, zonder tusschen twee partijen
onzijdig te blijven, zich echter niet rondborstig voor eene van beiden verklaart. Deze

DUIN, zie Berg.

onderscheiding doet tevens zien, dat dubbelzinnig, omtrent handelingen gebezigd, opzet
kenmerkt, terwijl het twijfelachtige ono p-

zettelijk en toevallig wezen kan.
DUBBELZINNIGHEID, zie Dubbelzinnig .
DUCHTEN, zie Beducht.
DUF, BEDONPT, MUF,
VOCHTIG.
Hettegenovergestelde van droog en frisch.
Bedomptheid kan de oorzaak van vochtigheid,
fh eid en murheid wezen. BEDOMPT is
du
eigenlijk uitgedoofd, van den toe an der
versche luck of den, Is nu eene plasts
bedompt, waarin uit den grond, de muren,
die, bij
of van elders, dampen ontstaan,
eene vrije toestrooming der lucht, door
dezelve weggedreven, of daarin opgelost
zouden worden, zoo wordt die plasts ook
VOCHTIG. Het aanvankelijk bederf, hetwelk
dit stil staand vocht ondergaat, verwekt

DUISTER,
zie Donker.
DUIVEL, zie Booze.
DUIZELIG, BEDWELND.
Om deze woorden, welke beide eenen toestand aanduiden,
waarin men zich zelven
niet volkomen bewust is, waarin de zinnen
geene duidelijke voorstellingen leveren, de
wil niet bestemd is en de handelingen niet
geheel willekeurig zijn, naar derzelver oorzaken te onderscheiden, zouden de kundigheden van eenen arts vereischt worden, en
alsdan zou misschien wederom de uitlegging
voor oningewijden bezwaarlijk te bevatten
zijn. Naar de uitwerkselen te oordeelen
schijnt elke duizeling eene soort van bedwelming. Daarentegen zal men van elken
BEDWELNDEN niet zeggen, dat hij DUIZELIG is.
Men wordt bedwelmd in een te naauw vertrek, door sterk reikende zelfstandigheden,
door eenen zwaren slag op het hoofd en in
verscheidene anderegevallen,
waarin het
woord duizelig niet te pas zou komen. Duizeligheid noemt men inzonderheid den toe-

stand, te wee g gebragt door de onwillekeurige vrees, welke de ongewoonte om zich
op eene groote hoogte te bevinden aanjaagt.
In dien toestand schijnt alles met ons rond
te draaijen •, en schoon er al een eigenlijk
gevaar van vallen aanwezig is, ontstaat het
dikwerf door' de bedwelming zelve, waarin
onze angst ons soort
,
en die ons belet, de
gewone behoedmiddelen of voorzigtigheid
aan te wenden.
DULDEN , GEDOOGEN, TOELATEN , VERGUNNEN,
VEROORLOVEN.

lets latengeschieden, zonder zich daartee te verzetten. TOELATEN, is het tegenovergestelde van te keer aan. Waartegen ik
mij met eene dadelijke middelen verzet, dat
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laat ik toe. Tegen VEROORLOVEN staat verbie-

den over. Eenig verschil schijnt er no tans
te zijn tusschen het deelwoord van veroorlovers , en dat van het onzamengestelde oorloven. Door geoorloofd verstaat men het een
Goddelijke noch menschelijke wetten verbieden, door veroorloofd, het een een bijzonder
persoon niet verbiedt, krachtens hem toekomend re t. Beide mogen, aangemerkt de veroudering van oorloven in deszelfs overige
vervoegingen, voor deelwoorden van veroorloven gelden o•; d ch geoorloofd schikt zich
beter onder de bepaling, hier boven aan veroorloven gegeven ; veroorloord nadert tot de
be teekenis van toestaan, hetwelk uitdrukkelike verleening onderstelt (zie het artikel
Bewilligen). VERGUNNEN is toelaten uit gunst.
DULDEN en GEDOOGEN komen zeer na overeen ;
t oorspronkelijk hadden beide de kracht
wan
van lijden. Schipbreuk gedoogen. Thans echter heeft dulden de beteekenis van met gelatenheid lijden, van waar duldeloos, geduldig,
enz. Gedoogen , daarentegen , is zich niet
verzetten , ofschoon men daartoe de ma
heeft.Vraagt men, derhalve, eenen magthebbenden, of hi' deze of gene onbehoorlijkheid
dulden, of hi' dezelve gedoogen kan, dan beet
eigenlijk het eerste, of hi' zijne verontwaardiging bedwingen en de uitwerkselen daarvan terug houden kan •; het andere, of hi' de
daad kan aanzien, zonder haar door zijne
mat te beletten. Ouders en regeerders
,
moeten nimmer vergunnen
en zelfs niet
toelaten, het een zij niet mogen veroorlover; want die het kwade verhoeden kan,
behoort het niet tegedoogen, al kon hi' het
dulden. Zie ook Doorstaan,

DUN, VLOEIBAAR.
Woorden, waarvan het onderscheid zich
bij den eersten opslag vertoont. DUN !evert
den geest een betrekkelijk denkbeeld •; hetzelfde ding kan dun zijn, vergeleken met de
eene, en dik vergeleken met de andere zelfstandigheid. VLOEIBAAR is niet op zich zelf,
maar alleen in zijne trappen, voor vergelijking vat baar • het tegenovergestelde is vast.
Dun, omdat het eenen staat, maar eenen
trap van staat, of toestand aanduidt, is even
zeer op vaste ligchamen, als op vloeistoffen
toepasselijk.
SUNK, TENGER.
, MAER,
G
RANK
DUN
Het een niet dik en vet is. DUN is het een
weinig dikte heeft ; RANK , dat niet breed is ;
TENGER, naauw verwant aan teer, het een men
niet grof kan noernen ; SLANK, duidelijk uit
denzelfden wortel als lang en slang, dat een

welks lento de dikte te boven gaat en dat
tevens huigzaamheid heeft , MAGER, dat niet
vet, SCHRAAL, dat niet smerig is. Rank, zegt

men inzonderheid van vaartuigen, die, in ver-

DUUR.

gelijking van hunne lengte, weinig breedte
hebben, dus ligtelijk over zijde geworpen kun,
nen wordenen
meer voor de riviervaart, dan
voor de zeevaartgeschikt zijn. Mager en
schraalgeven het niet daarzijn van vet te kennen, doch schraal kenmerkt dit afwezen meer
van den kant der droogte en dorheid, die hetzelve verzelt.Van daar, dat men zeg,t een'
schralen wind, dat is, een' droogen wind,
die alles verdort. Een mager man is een man,
die niet vet is, maar daarom echter vleezig
engespierd zijn kan •; een schraal man is
degene, wiens dorre beenderen men door
het vel henen ziet.
DUNHEID, zie Dun.
DUNKEN, GISSEN, ONDERSTELLEN, VERMOEDEN.
Meenen, dat iets is, zonder van de gronden dier meening genoegzaam zeker te zijn.
Wanneer iemand tot een oorcleeloverhelt,
en echter van deszelfsgegrondheid niet zeker
is, dan DUNKT hem. Neemt men als werkelijk
aan dat een , welks werkelijkheid ons
niet bewezen isdan
ONDERSTELT men
,.
Het kiezen der waarschijnlijkste uit vele
onderstellingen wordt GISSEN genoemd. Ligt
degrond onzer meening minder in de
waarschijnlijkheid der zaak , dan in onze
wijze van zien, in ons gemoed, in een donkergevoel, waarvan wij ons geene duidelijke
reden weten tegeven, dan VERMOEDEN wij.
Degissingen der geleerden, omtrent de ware
lezing van duistere plaatsen der oude schrijvers, behooren geene bloote onderstellingen te
.zejn, schoon menigeen' hunner zijne vermoedens waarschijnlijkheden dunken. (Zie voorts
Achten en Bedunken.)
DUREN, zie Aanloopen.

DUS, zie Derhalve.
DUURZAAMHEID
,
TuD.
Grootte of lento der opvolging, waarin
iets zijn bestaan voortzet. Over het werkwoord Buren is reeds onder het artikel Aanloo en gesproken. DUUR is het bestaan ,
gedurende zekeren tijd ; DUURZAAMHEID de
geschiktheid, om het bestaan, gedurende
eenen naar evenredigheid lap en tijd, voort
te zetten. Is iets uit zijnen aard,
en niet door
toevallige omstandigheden, van lap en duur,
dan zegt men, dat het duurzaani is. Duur
wordt op zich zelven gebezigd, duurzaamheid
in betrekking tot
n aard,
enstoffen
van gelijke
ofgebruik. Aan steen wordt , als bouwstof,
duurzaamheid toegekend
,
dat is, men kent
aan steen een langer bestaan toe, clan aan
hout, of andere zelfstandigheid, die gewoonlijk tot bouwen gebruikt wordt. TIJD is de
opvolging van het een zijn aanwezen in

DUUR,
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zekere opvolging voortzet. Zes jaren kan men
eenen tijd noemen, omdat zes jaren de opvolging zijn van zes achtereen volgende omlooP der aarde om de zon. Bestaat een ding van
het begin dier opvolging tot het einde, dan
heeft het zes jaren geduurd. Dus worth de
duur eens oorlogs bepaald door de hoeveelheid opvolgende maanden , of jaren, van
vredebreuk tot vredesluiting. De tijd des
oorlogs zijn de opvolgende jaren, in welke
de oorlog heeft plaats gehad. De duur van
den oorlog, in welke de Nederlanden hunne
onafhankelijkheid op Spanje bevochten hebben, is tachtig jaren geweest, de tijd van
dien oorlog was de opvolging dier tachtig
jaren, welke tusschen den aanvang der onlusten en den munsterschen vrede verloopen
zijn. Zie verder Bestendig.
DURVEN, ONDERSTAAN, ZICH VERSTOUTEN, ZICH
ONDERWINDEN, WAGEN.

DWAA.

DUTTEN, SLAPEN, SLUIMEREN.
Deze woordengeven den staat le kennen, waarin men zich bevindt, wanneer het
ligchaam werkeloos rust , de zinnen stil
staan, de ziel de uitwendige voorwerpen niet
meer bevat. Zeer onderscheiden is derzelver
graad van sterkte. SLAPEN geeft den boven
den voisten zin , te
g
enoemden staat
kennen , SLUIMEREN , door eenen onvasten
slaap bevangen zijn. Sluimeren komt dus
het naaste aan waken, sly en is daarvan het
verst verwijderd. De kranke sluimert t114
en dan een weinig. lk sliep niet, ik sluimerle slechts. BUTTER heeft insgelijks de beteekenis van ligt, onvast sl y en •; dock met
dit onderscheid, dat sluimeren altoos iets
onwillekeurigs is en een gebrek aan vasten
slaap te kennen geeft, terwijl dutten een op zettelijk lit en kort sl y en aanduidt, waartoe
men zich, zonder zich eigenlijk ter rust te
be even in eerie zittende, leunende, of bukkende houding plaatst, welke geenen anderen,
dan li s ten en korten slaap toelaat •; zoodat
men sly en en sluimeren ook van de redelooze dieren, maar duttenalleen van de menschen kan bezigen : ik ben gewoon, na het
middagmaal wat le dutten.

Tot de uitvoering van iets, dat gevaarlijk,
of moeijelijk is, moed hebben. WAGEN is,
over het algemeen, iets, dat met gevaar vergezeld is, ondernemen. Het gevolg van datgeen, hetwelk men besluit te doers, is onzeker, dewij1 het van verscheidene omstandigheden afhangt, die vooraf niet kunnen berekend worden • in ditgeval waagt men. Orider DUURZAAM, zie Bestendig.
de verschillende beteekenissen, waarin DURVEN voorkomt, is die, van doorgeene zaak
DUURZAAMHEID, zie Duur.
afgeschrikt worden, de oudste • aithans het
grieksche °anew en het gotische dauran DUWEN, zie Dolmen.
hebben ook deze beteekenis. Durven onderscheidt zich van ZICH VERSTOUTEN daarin, dat DWAAS, Dom, KRANKZINNIG, MAL, ONNOOZIEL,
het eerste eene bedaardegemoedsgesteldheid
ONVERSTANDIG, GEK, ZINNELOOS, ZOT.
aanduidt, waarmede men tot eenegevaarlemand, diegebrek aan doorzigt heeft, en
like onderneming geschikt en bereid is, en
uit dien hoofde verkeerd handelt, wordt door
het andere eene berekening van het gewaagde.
deze woorden aangeduid, welke echter,
onderstelt,
gepaard met den moed, om het
vooral ingraad van sterkte, onderscheiden
te beproeven. Eerst durfde ik daarover niet
zijn. Dom, KRANKZINNIG, ONNOOZEL, ONVERSTANspreken • dock kort daarna verstoutte ik mij,
DIG en ZINNELOOS zijn eigenlijk gebreken der
en droeg de zaak in haar geheel voor. ONDERnatuur, DWAAS, GEK,
MAL en ZOT ontstaan uit
STAAN geeft eene dadelijke werkzaamheid te
eene verkeerde opvoeding,
uit roekeloosheid
kennen, en is dus sterker, dan zich verstouen buitensporigheid. Onnoozel, hetwelk ook
ten en durven. Onderstaan is eigenlijk zich
voor onschuldig gebezigd wordt, duidt eigenzelven onder jets stellen • zoo als men ook
lijk eenen staat van kindschheid aan, en is
zegt: eene zaak op zich nemen, en duidt
de eigenschap van eenen eenvoudigen, onbedoorgaans eene ongeoorloofde onderneming
drevenen. Onnoozel is hij, derhalve, die,
aan : wie had ooitgedacht, dat hi' zulk eene
schoon reeds tot mannelijke jaren gekomen,
zaak onderstaan zou ? Ook met zich : het
echter zoo spreekt en handelt, even als een
krijgsvolk heeft zich onderstaan te plunderen,
kind, dat nog het gebruik zijner verstandelijke
ofschoon de veldheer het ten strengste verbovermogens niet heeft ; en het een in den
den had. ZICH ONDERWINDEN, van het oude
mond van een kind nail zou kunnengeacht
winders, winners , trachten, streven, zijne
worden, is in den mond van eenen volwassekrachten inspannen , beteekent eigenlijk :
nen onnoozel. Wanneer een kind eenen
met moeite en met inspanning van al zijne
Roomsch-Katholijken priester vraagde : of
krachten, onder eene zaak trachten te komen,
deszelfs vader ookpriester geweest ware,
om dezelve op te heffen, of in heweging te
zou dit eene aardige vraag zijn, waarover
brengen, en zegt dus meer, dan de vorige
men konde la then •; geschiedde deze vraag
woorden: ztj hebben zich die hagchelijke zaak
echter door eenen volwassenen, dan was zij
onderwonden.
cone onnoozele vraag, waarbij men veeleer
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verlegen zou worden , dan aan het lagche n
geraken. Dom geeft mange( aan overleg en
doorzigt, meestal ook onvatbaarheid en onvermogen, ow tot eenige geschiktheid en
bekwaamheid te geraken, te kennen. Pat
kind is zoo dom, dat het bezwaarltjk in zijn
ansche leven zal leeren leven en schriiven.
g
Ziji gzj zoo dom, dat gij dit niet kunt begrijpen? dat is : ontbreekt het u aan de natuurlijke vatbaarheid daartoe ? Onverstandig
duidt mange] aan het noodige verstand aan,
om behoorlijk te onderscheiden en te oordeelen • ook wordt het gebezigd voor iemand, die
verznirnt, de vermogens van den geest wel te
gebruiken. Het is verkeerd, eenen onverstandigenjongeling het bestuur over zaken van betang toe te vertrouwen. Gij hebt in dit stuk zee r
onverstandig gehandeld, dat is : gij hebt het
zonder overleg,zonder de zaak aan alle zijden te
beschouwen, gedaan. Krankzinnig en zinneloos duiden het geheele Bemis van verstand
zinnen aan. H i' bevindt zich in eenen
en

DWIN.

staat van zinneloosheid. Zif is krankzinnig
geworden. Dwaas,gek, mal en zot zien eigenlijk op de verkeerde en verstandelooze gedragingen van iemand. Dwaas, gek en zot worden als zelfstandig en bijvoegelijk sevens
gebezigd, mal alleen als bijvoegelijk. Zot is
de hoogste trap van dwaasheid en gekheid.
Hij is een dwaas, een gek, een zot. Eene
dwaze daad , eene zotte onderneming. Zij
is een mal wijf. Zij heeft matte kuren.
DWALEN, zie Ãfdwalen.
DWANG, zie Bedwingen en Bemagtigen.
DWARLEN, zie Draatjen.
DWEEPER, zie Bijgeloof.
DWEEPZUCHT, zie Bijgeloof.
DW1NGEN, zie Afdwingen.

ECHT, WAAR, REGT, REGTMATIG, OPREGT, LouTER, REIN, ZUIVER, ONVERVALSCHT.

Het een is, zoo als het moet wezen. ECRT
stamt ongetwijfeld van het oude e of ee af,
hetwelk wet beteekende. Oorspronkelijk duidt
het derhalve dat een aan, hetwelk met de
wetten overeenkomstig is. Echte kinderen
zijn dus zulke, welke uit een wettig huwelijk geteeld zijn, in tegenoverstelling van
onechte, of bastaarden. Echt goud, of echt
zilver beteekent zulkgoud, of zilver, hetwelk de eigenschappen heeft, die het naar de
wetten moet hebben, en dus den toets kan
doorstaan. Dikwerf worth het ook tegen datgeen overgesteld, hetwelk slechts den schijn
van jets heeft, b. v. : echte paarlen, in to enoverstelling van valsche •; echte kleuren, die
schoon en duurzaam zijn. Echte trouw, echte
lie de welke zoo is, als zij moet wezen, en
niet slechts den schijn heeft. In zoover als
echt voor wettig, met de wetten overeenkomstigenomen
wordt, komt het met REGTMATIG
, g
overeen • men kan daarbij echter opmerken,
dat het eerste meer op de zaken zelve, het
andere op de handelingen ziet, welke met de
wetten, of het regt, overeenkomen. Zoo zegt
men, b. v. : eene regtmatige handeling, niet
eene echte • iemand regtmatig veroordeelen,
niet echt • eene regtmatige, niet echte, vordering • een regtmatig onderzoek, niet een
echt onderzoek, en vele andere onderschei-

din en meer, welke meestal uit het gebruik
gekend worden. REGT is, als zinverwant met
de overige bier genoemde woorden, het een
op gronden steunt. Men handelt dus regt,
wanneer men eenen dronkaardgeen geld
geeft, om het in den drank to verspillen,
maar het liever ter ondersteuning van een
arm huisgezin uitreikt. De re to we is die
weg, welke naar de plaats leidt, werwaarts
men zich begeeft. WAAR ziet gemeenlijk
daaropersoon,
, of eenen
of eene zaak p
een
zekere naam toekome, of niet. Die man is
een ware wijsgeer. Zulu eene vriendschap is

OPREGT is, in dezen
zin, teen nagemaakt, overgeplaatst : opregte

Beene ware vriendschap.

rotterdamschepeperkoek, opregte schiedam,sche jenever. Het mes, dat ik gekocht heb, is
een opregt engelsch mes. ZUIVER en ONVER-

gen vervalscht
ALSCHT staan teen
V

over. LOUT ER
beteekenen genoegzaam hetzelfde,
vorderen echter, in het gebruik, eenige
onderscheiding. Zoo zegt men, b. v . : reine
handen, die zuiver en onbesmet zijn, niet
loutere • daarentegen louter goud, hetwelk
niet met slechtere metalen vermengd is, niet
reingoud. In den zin van louter goud bezigt
men ook echt, zuiver en onvervalscht.

en

REIN

ECHTER, zie Dock,.
ECHTGENOOT,

ECRTVRIENDIN, EGA, EGA.DE,

GADE, GA, GEMAAL, WEDERHELFT.

Een van twee door een wettig huwelijk
verbondenpersonen. In het woord ECIITGENOOT is deze beteekenis zigtbaar. EGA, zijnde
eene verkorting van EGADE, is van ee, oulings
wet, ook wettige verbindtenis, en van gaden,
dat vereenigen beteekende, gevormd. GADE,
GA, voor egade, is in den dichterlijken stip
het meestgebruikelijk, echtgenoot in het
dagelijksche leven. Gade, ga, of gaaiken,
wordt ook van het wijfje der vogelen gebezigd : de tortel treurt om zUne ga. GEMAAL,
van het oude malen, mellen, vereenigen,
wordtgebruikt voor eenen man, of eene
vrouw, van eenen verheven rang,
door den
band des huwelijks verbonden •; voor zulk
eene vrouw bezigt men thans echter veeltijds
gemalin. ECHTVRIENDIN en WEDERHELFT zijn V leijende benamingen eener echtgenoot, en worden meestal in den dichterlijken stijlgebezigd.
EDEL, ADELLIJK.
Doorgeboorte, of vorstengunst, in eenen
aanzienlijken stand geplaatst. Van EDEL heeft
men, in dezen zin, nog edelman, voor iemand van adel. Voor het overige echter ziet

FEND.

460 —

dit woord thans meer op den adeldom der ziel,
dan op dies der geboorte, en heeft met edelmoedig en voortreffelijk veel overeenkomst.
ADELLIJK is eigenlijk vann adellijken stand, des
adellijken stands waardig en tot denzelven
behoorende. Men zegt daarom van iemand :
hr' denkt, hi' handelt edel, wanneer hi' re tschapen denkt en met verloochening van
zich zelven handelt. Illzjne dochter, zegt
fflevrouw IV., denkt zoo weinig adellijk, dat
zij menigen uit den burgerstand bijna voor
haarsgelijken aanziet.

EENV.

duidt aan, dat er geen geschil, een twist bij
hen bestaat, ook, dat zij in hunne ontwerpen
dezelfdegevoelens koesteren. Zij zijn het
omtrent denprijs eens geworden, zij komen
in de bepaling van den prijs overeen. EENSGEZIND beteekent, volgens deszelfs zamenstelling,
,
wil en
in
neiging overeenkomende.
zin
EENSTEMMIG wordt van diegenen gezegd, welke
door woorden, als anderzins, hetzelfde gevoelen uitdrukken. EENDRAGTIG, van dragen,
dat oulings ook trekken beteekende, schi j nt
ontleend van lastdieren, die den opgelegden
lastgelijkelijk dragen, of van ossen, paarden,
enz., die den ploeg gelijkelijk trekken, en
duidt dus eene overeenstemming van poging
engedrag aan.

EDEL, EDELMOEDIG, GR00TM0EDIG.
Se dert inwendige voortreffelijkheid niet
meer het uitsluitend eigendom van eenen
stand is, noemt men alles EDEL, wat eenen
hoogen graad van zedelijke grootheid aan- EEN IEGELIJK, zie /file.
kondigt. Zoo is er een edel gedrag, een edel
voorkomen • ja zelfs wordt het van levenlooze EEN1G, zie Aileen.
dingen gezegd, voor zoover zij uiterlijk iets
aan zich hebben, hetwelk bij zedelijke we- EENIGE, ETTELIJKE, SOMMIGE, MENIGE.
Deze woorden duiden verscheidene din en
zens, als de menschen, een teeken van zedevan dezelfde soort onbepaald aan. EENIGE,
like grootheid pleegt te zijn. Immers, men
ETTELIJKE , zijn hetzelfde beteekenend 9 en
zegt van een gebouw,
dat het in eenen edelen
geven, even als de andere twee, meerdere
stijI opgetrokken is, wanneer het zonder met
eenheden te kennel) : eenige ettelijke jaren
moeite aangebragte kunst en kinderachtige
geleden. SOMMtGE schijnt meestal genomen te
versierselen behaagt. Bij EDELMOEDIG denkt
worden voor eenige zekere, b. v. : ik heb
men doorgaans aan eene heerschende denkverscheidene staatsomwentelingen beleefd ,
wijs, aan eene edelmoedige gesteldheid, terwaarvan sommige zeer verderfeliA voor land
wijI edel dikwerf alleen van het tegenwooren yolk waren. MENIG wordtgebezigd, om
die oogenblik geldt. Men zal daarom niet
eerie zekere veelheid, eene menigte, een aanzeggen : gij laat it eindelijk tot eene verzoetal uit te drukken : menige dagen heb ik daar
ning met hem bewegen •; dat is edelmoedig
doorgebragt. Nog kan men aanmerken, dat
bier is edel volkomen toereikend. De edelettelijke en sommige alleen in het meervoud
moedige laat zich niet eindelijk bewegen tot
gebruikt worden , eenige en menige ook in
verzoening, maar is bij de eerste zich aanhet enkelvoud : zonder eenige moeite ; in
biedendegelegenheid daartoe van zelf belien veldtogt sneuvelde menig krijgsheld.
reid. Gelijk de edelmoedige eene edele ziel
bezit, zoo let de GROOTMOEDIGE eerie grootheid van ziel aan den dag. De edelmoedige EENS, zie Eendragtig.
verdient lof en toejuiching, de grootinoedige
bewondering. De grootmoedige verheft zich EENSDEELS, zie Deele (Ten).
boven veelgewigtigere bedenkelijkheden, en doet veel grootere opofferin- EENSGEZIND, zie Eendragtig.
gen, dan de edelmoedige. Hij, die datgeen,
hetwelk hem zelvengenoegen verschaft, aan EENSKLAPS, zie Aanstonds.
de behoefte, of hetgenoegen van een' ander
opoffert, handelt edelmoedig ; hij, die dit EENSTEMMIG, zie Eendragtig.
dot ten aanzien van iemand, welke hem bovendien nog beleedigd heeft, handelt groot- EENVORMIG, GELIJKVORMIG.
Dingen, wier vorm niet verschillend is.
moedig. Pat Jezus zijn 'even aan de verbreiEENVORMIG SIllit alle verscheidenheid van
ding der gewigtigste waarheden opofferde,
vorm uit, want het duidt iets aan, hetwelk
was edelmoedig ; dat Hij, stervende, voor zijne
slechts eenen vorm heeft. Het wordt, deronmenschelijke moordenaars bad, was groothalve, van het geheel gezegd; GELIJKVORMIG
moedig.
ook van deelen, diegelijke vormen hebben.
Eene stad heeft een te eenvormig aanzien,
EDELMOEDIG, zie Edel.
wier huizen even hoog, even breed, van
dezelfde kleur en van eenerlei vorm zijn. De
EENDRAGTIG, EENS, EENSGEZIND, EENSTEMMIG.
huizen eener stad, welke niet zeer eenvormig
In zin, neiging, gevoelen en gedrag overis, kunnen echter , bij alle daarin plaats
eenkomende. EENS zijn : zij zifn het eens,
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hebbende verscheidenheid, in vele opzigten,
onder elkander gelijkvormig zijn. Het eenvormige heeft eigeolijk geene verscheidenheid, het gelzjkvormige zet der verscheidenheid eene behagelijke overeenstemming bij.
Het eenvormige veroorzaakt, door zijn eeuwig
eenerlei, tegenzin en verveling, het gelijkvormige, wanneer het in de schikking der
deelengelegen is, brengt genoegen aan.
EER, zie Aleer.
EER, ROEN, NAAM.
De .achting en toejuiching, welke ons te
beurt valt. ROEM strekt zich veel verder nit,
dan EER. Iemand, die in den kleinen kris
zijner medeburgeren, om zijne deugd en
braafheid , geacht en gezien is , geniet
eer , maar behaalt daardoor nog geenen
roem • want deze vordert, dat de waarde
van een' mensch door velen gekend worde,bepaalt zich dus niet tot hen, die hem
het naaste om even blijft niet in de grenzen
van deszelfs tijdgenooten, maar strekt zich
ook tot de nakomelingschap nit. Hi' , die
roem behalen wil, moet zich door groote da•
den, ongemeene talenten en voortreffelijke
eigenschappen onderscheiden. Van daar, dat
roem slechts weinigen menschen ten deel
valt , terwijI een zekere graad van eer het
eigendom van alle brave, achtingswaardige
men hen is, en een onberoemd man nog
veel eer kangenieten. Gelijk de roem altoos
luide toejuiching onderstelt, zoo geniet de
eer slechts de stille goedkeuring en achting
van anderen • en hierom is het, dat zich te
bevlijtigen, om eer waardig te worden, eenen
hoogeren graad van zedelijk goed bereikt,
dan zich op de verkrijging van roem toe te
le en. Dit laatste kan den krijgsman tot roekelooze ondernemingen aanzetten, maar het
gevoel van eer doet hem aan zijne pligten
getrouw zijn. NAAM wordt ook in eenen kwaden zin gebezigd, niet eer en roem. Men kan
oor slechte laden eenen naar maken, maar
d
geenen roem, en inzonderheid geene eer behaler]. Napoleon maakte, door zijne talenten
als veldheer, eenen grooten naam, maar behaalde eigenitjk geenen waren roem, en
deelde veel minder in de eer en achting der
door hem onderdrukte volken.
EERBAAR, EERLIJK, EERZA AN, KUISCII,
ze woorden worden dikwerf met elkan .
De
der verwisseld, doch vorderen eene naauwkeurige onderscheiding. In het algemeen
duiden zij eene zedelijke goede denkwijs en ingetogenheid van gedrag aan. EERBAAR en EERZAAN beteekenen eigenlijk die deugdzame gemoedsgesteldheid, waardoor wij ons gansche
gedrag in de menschelijke zamenleving zoodanig inrigten , dat wij daardoor eer en
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hoogachting waardig geoordeeld worden.
Over EERLIJK is onder het artikel Braaf reeds
gehandeld. Als zinverwant met eerbaar, zegt
men ook : een eerlijk meisje, en dan verstaat
men daardoor dikwerf zulk eene jonge dochter, die hare maagdelijke eer niet verloren
heeft. Een eerbaar mein 'e eene eerbare jonge
dochter, is zulk eene, die, om haar goed zedeHA gedrag, eer verdient, die, uit liefde tot
de deugd, van alle schending van pligt, hijzonderlijk van alle onkuischheid en ontucht,
eenen afkeer heeft. En hiermede komt KUISCH
overeen, in zoover het die deugdzarne gesteldheid aanduidt, waardoor wij ons van alle
ongeoorloofde vleeschelijke lusten on thouden.
Iemand, die, in het huwelijk, zich aan geene
echtbreuk schuldig maakt, noch aan de geringste handeling, waardoor de huwelijkstrouw
verbroken zou kunnen worden, met welgevallen denkt, die is kuisch. Ten aanzien van
ongehuwde personen strekt de kuischheid
zich nog verder nit. Kuische oogen zijn die,
welke door eene kuische ziel hest rd worden. Onkuischegedachten zijn voorstellingen van vleeschelijke begeerten, welke verboden zijn. Men zegt : eene kuische maagd
en eene eerbarejone
dochter.
g
EERBIED, EERBIEDIGEIN, zie Achting.
EER DAT, zie Aleer.
EERGIERIG, EERZUGHTIG, ROENZUCHTIG.
Deze woordengeven het verlangen te kennen, om eer en roem te behalen • doch
meestal een al te sterk verlangen. EERGIERIG,
voor begeerig naar cer, is eene loffelijke
eigenschap • zij drip den mensch tot zulke
goede laden aan, w, elke hem werkelijk tot
eer strekken. Maar dewij1 gierig, of gierigheld, eerie onmatige begeerte naar rijkdom
is, zoo wordt eergierigheid dikwerf in eenen
kwaden zin, en wel voor eene onmatige beg
eerte naar eer, genomen. EERZUCHTIG duidt
het hevigste verlangen naar eer aan, hetwelk
den mensch daarop altoos doet bedacht zijn,
hoe hi'j zich boven anderen kan verheffen.
ROEMZUCHTIG geeft die hoedanigheid te kennen, waardoor iemand zich toeleg,t om overal
lof en luide toejuiching te behalen. H i' was
een braaf en nederig man, wel eergierig,
ntaar nimmer eerzuchtig, wed minder roemzuchtig. Zie verder Eer.
EERGIERIGHEID, zie Eergierig.
EERLIJK, zie Eerbaar en Braaf.
EERLOOS, ONEERLIJK.
Hoezeer deze woorden hetzelfde schijnen
te beteekenen, zij n zij echter, wel ontleed,
zeer onderscheiden. ONEERLIJK is hij, die niet
22
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naar de wetten der eerlijkheid handelt, die
iets onderneemt, hetwelk met de eerlijkheid
niet bestaan kan. EERLOOS is diegene, welke
geene eer heeft, en daarom verdient geschuwd te worden. Oneerlijk ziet op de
inwendige slechte gesteldheid der menschen,
waardoor zij verdienen, dat men hun alle
achting weigere, eerloos op het algemeene
oordeel van anderen, waardoor handelingen
enpersonen met algemeene schande en verachting, somwijlen zelfs door openbaar gezag, gebrandmerkt worden. Een oneerlijke
speler wordt eerloos, zoodra zijne bedriegerijen aan den dag komen.
EERZAAM, zie Eerbaar.
EERZUCHTIG, zie Eergierig.
EETLUST, HONGER.
Begeerte naar spijs. HONGER wordt gebezigd voor de onaangename gewaarwording
in de maag, welke uit gebrek aan het noodie voedsel ontstaat •; en daarvan dan de
begeerte naar spijs, Welke een gevolg Bier
arwording is. EETLUST beteekent slechts
gewa
de be eerie naar spijs, zoo als blijkt uit de
zamenstelling van eet en lust. Honer wordt
ook voor den hoogsten graad van begeerte
is genomen •; eetlust voor eenen veel
aar spj
n
minderen.
,
EETWAAR

ETEN,LEEFTOGT, LEVENSMIDDEL ,

MONDBEHOEFTE
,
SPIJS, VOEDSEL.

Alles, wat men in den mond neemt en
doorslikt, om bet dierlijke Leven te onderhouden. ETEN, als zelfstandig naamwoord
gebezigd, onderscheidt zich van SPIJS, daardoor, dat het eene reeds toebereide spijs aanduidt, welke terstond gegeten kan worden,
terwij1 spijs ook zoodanige eetbare din
beteekent, welke nog raauw zijn, en eerst
toebereid moeten worden. Van zulke dingen, welke reeds toebereid zijn, en om te
eten op de tafel gezet worden, kan men
beidegebruiken, en zoowel zeggen : de spijs,
als : het eten, was zeer goed klaargemaakt.
Doch zulke eetbare dingen, die nog niet in
den staat gebragt zijn, waarin zij door menschen le en gegeten te worden , kunnen
slechts sptyzen heeten. EETWAAR wordt voor
zulke raauwe spijs gebezigd, welke te koop
is, of ten verkoop wordt aangeboden : op
den marktdag voorzie ik mi:j altoos , voor
eenegeheele week, van de noodige eetwaren.
LEVENSMIDDEL en NONDBEHOEFTE hebben dezelfde beteekenis, metdit onderscheid echter,
dat daaronder ook wijn , bier en andere
dranken kunnen begrepen worden. De eetwaren, kvensiniddelen, mondbehoeften, zijn
thans niet zeer dour. VOEDSEL bepaalL zich tot
zoodanige spijs, welke tot voeding des lig-
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chaams, tot onderhouding des levens, noodig
is, in tegenoverstelling van lekkernij • als ik
maar voedsel en deksel heb, ben ik tevreden.
LEEFTOGT beteekent doorgaans eenen voorraad
.
van spijs en drank, antlers proviant genoemd,
en meest in het krijgswezen en bij de zeevaart
gebruikelijk : het leer — de vloot — was
zeergoed van leeftogt voorzien.
EEUWIG,

ALTIJDDUREND , EINDELOOS , ZONDER

EINDE.

Dat altoos bestaat. EEUWIG wordt, in den
eigenlijksten en striktsten zin, dat genoemd, hetwelk niet alleen een einde, maar
ookgeen begin heeft •; en in dezen zin kan
dit woord alleen omtrentde Godheidgebruikt worden : God alleen is eeuwig. Vervolgens wordt dat een hetwelk wel een begin
gehad heeft, maar nimmer een einde zal
hebben, eeuwig genoemd : de eeuwige gelukzaligheid •; de ziel zal eeuwig leven, Naar
bestaan zal niet ophouden. Ook wordt het
gebezigd, om daarmede de duurzaamheid
van eons menschen leeftijd aan te duiden :
eene eeuwige gevangenis. In den zin van
eenen la p en onbepaalden tijd, zegt men :
zich eenen eeuwigen naam maken,Een eeuwige
vrede is die, welke, naar het oogmerk dergenen, die denzelven gesloten hebben, nimmer zal ophouden, dewij1 daarbij een ti'
bepaald wordt , wanneer aan beide zijden de verpligting , om den vreden te
bewaren, zal opgeheven zijn. ALT JD
is dat een hetwelk, uit zijnen aard, niet
ophoudt. Eene altUddurende vriendschap
is zulk eene, welke doorgeene koelzinnigheid,
of doorgeene vijandschap afgebroken wordt.
EINDELOOS en ZONDER E1NDE geven in het al
meen te kennen, dat iets geen einde heeft.
Zie ook Bestendig, Duurzaam,
EFFEN, GLAD, PLAT,VLAK.
Eenige dezer woorden worden dikwerf, als
hetzelfde beteekenende, met elkander verwisseld, schoon er, bij eene naauwkeurige
bepaling, altoos nog eenig onderscheid bij
dezelvegevonden wordt. GLAD is eigenlijk
teen ruw overgesteld: een ladle kin, zonder haar, glad geschaafd hout, waarvan al
het ruwe en oneffeneweggeschaafd is •;
steen, zYzer, enz. gladslijpen, door slijpen
het ruwe en hobbelige daarvan wegnemen.
Ook figuurlijk : eene ladle tong, wanneer
iemands woorden niet stooten, maar vloeijend
rotten. VLAK is dat een hetwelk noch diepte,
noch hoogte heeft , EFFEN hetwelk noch
hobbelig, noch hultig is, PLAT het tegenovergestelde van verheven. Zoo zegt men :
de vlakke hand, voor de uitgestrekte hand,
in tegenoverstelling van de toegeslotene, of
de vuist. Men noemt eenenweg effen , die
gelijk en zonder bulten is, eenen schotel
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plat, die niet verheven is. Het land wordt
plat genoemd : het Platte land, omdat het
schaars met gebouwen bezel is, en dus minder verhevenheden heeft.
EGA, EGADE, zie Echtgenoot.
EIGENAAR, BEZITTER.
Iemand , die iets in zijne magt heeft.
BEZITTER duidt zulk eenen in het algemeen
aan, en wordt zelfs omtrent den even
gebezigd, die iets in zijue mat heeft, waarop
cen ander meer aanspraak heeft, dan hij, ja
zelfs, waarop hi' in het geheel geene aanspraak heeft. Een lief bezit hetgeen hi'
anderen ontstolen heeft, maar hi' is er geen
eigenaar van. EIGENAAR is hij, die iets in
zijne magt heeft, hetwelk zijn eigendom is
en waarop geen ander eenige aanspraak
heeft. Zoo ook is het met eigendont en
bezitting. Zie Bezitten, Hebben.
EIGENBAAT, zie Baatzucht.

EIGE.

Wanneer iemand zich veel inbeeldi van ziine
schoonheid, dan is hi' of zoo schoon niet, als
hij meent, of hi' kent der schoonheid eene
hoogere waarde toe, dan haar toekomt. NEUSWIJS wordt diegene genoemd, die, gelijk men
zegt, overal met den neus bij is, en den neus
in alles steekt, urn zijn verstand en doorzigt
edoet allerhande
te laten blijken. De neuswtjz
vragen, als of hi' verlangt iets te weten, om
te toonen, dat hi' verstand en ondervinding
genoeg heeft, om over eene zaak, welke
echter nog buiten het bereik zijner bevatting
is, merle te spreken. Men noemt menschen,
en inzonderheid kinderen, neustvijs, wanneer
zij over vele din en oordeelen welke zij niet
verstaan, om hunne schranderheid' te laten
blijken, vooral, wanneer zij door hunne te
schielijke oordeelvellingen achtingwaardige
menschen beleedigen, of door hunne onbescheidene vragen in verlegenheid brengen.
Wordt de eigenwifze, ingebeelde en neuswijze daarbij trotsch en vermetel, dan noemt
men hem LAATDUNKEND, als iemand, die zich
veel laat voorstaan, zich veel laat dunken.

EIGENBELANG, zie Baatzucht.
EIGENWIJSHEID, zie Eigenwtjs.
EIGENDOM, zie Eigenaar.
EIGENWILLIG, zie Eigenzinnig.
EIGENLIEFDE, ZELFLIEFDE.
Liefde voor zich zelven en hetgeen zijn
el en is. EIGENLIEFDE wordt doorgaans in
eenen kwaden zingenomen, ZELFLIEFDE in
eenengoeden. Men bezigt het woord eigenlie de zoo om dien belagchelijken trots aan te
duiden, waardoor iemand zich voor beter en
voortreffelijker houdt, dan hi' is, als ook om
die strafbare neiging uit te drukken, waardoor iemand, bij alle dingen, hoofdzakelijk
op zich zelven en zijn eigen voordeel ziet,
met verwaarloozing van de pligten jegens
anderen. De zeltiiefde schat hare volkomenheden naar derzelver wezenlijke waarde, en
volgt, in de bevordering van dezelve, de
algemeene zedelijke natuurwet op, terwiji
zij eene bron van vele deugden is.
EIGENSCHAP, zie Aard.
EIGENWIJS,

NEUSWIJS, WAANWIJS, LAATDUN-

KEND, VERWAAND, INGEBEELD.

Die zich op zijn verstand en doorzigt te
veel laat voorstaan. EIGENWIJS, WAANWIJS,
VERWAAND, worden veelal in deszelfs beteekenisgebezigd, en verschillen eigenlijk
ook alleen ingraad van sterkte. Eigenwijs
en waanwijs is iemand, die zich voor wijs
houdt, zonder het te wezen • verwaand is hi'
die zijn vermeend beter doorzigt door zijne
spraak, handing, enz., aan den dag let. Hij,
die zichgrootere voortreffelijkheden toeschrijft, dan hi` werkelijk bezit, of dezelve
eene te hooge waarde toekent, is INGEBEELD.

EIGENZINNIG, EIGENWILLIG, ONBUIGZAAN, ONHALSSTARRIG
VERZETTELIJK
HARDNEKKIG
STUFHOOFDIG.

Iedereen, diegewoon is, teen alle redenen
voor het tegendeel aan, bij zijne meeningen
en besluiten te blijven. EIGENZINNIG noemt
men zoodanig iernand, die in zijn gevoelen
volhardt, onaangezien alle verstathdige to enbedenkingen van anderen •, omdat alleen de
g
ronden voor zijn
gevoelen hem klaar en
beslissend voorkomen ;• en dit ontstaat veelal
uit kortzigtigheid en kwaden luim. De eerste
stelt hem buiten staat, om de gegrondheid
der aangevoerde to en behoorlijk in te zien, de andere, welke hem alle
voorwerpen zwart afmaalt, neemt hem vooraf
reeds tegen Mies in, wat anderen hem kunnen voorhouden. Daarom zijn kinderen
kortzigtige , zwaarmoedige menschefi , en
inzonderheid zenuwzieke vrouwen , meestal
eigenzinnig. De eigenzinnige onderscheidt
zich van den EIGENWILLIGEN daardoor, dat hij
bij zijn gevoelen volhardt en zijn genomen
besluit doorzet, dewijl hi' daarvoor goede
granden meent te hebben, terwijIbij den eigenwilligen alleen zijn wit in aanmerking
komt • gelijk de zamenstelling van dit woord
reeds medebrengt. ONBUIGZAAN, ONVERZETTELIJK, STIJFHOOFDIG, duiden aan, dat iemand
zijn gevoelen, zijn voornemen, hoe verkeerd
en onverstandigook, volhoudt, trots de oogenschijnlijkste gronden voor het tegendeel ,
schoon onbuigzaant en onverzettelijk ook in
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eenen goeden zin, voor vastheid van karakter
kangenomen worden. HALSSTARMG en HARDNEKKIG iS hij, die, door de onbuigzaamheid van zijnen wil, den even wederstaat, welke hem naar
een ander doel wit leiden, dan hi' zich heeft
voorgesteld, die zich door niets van zijn besluit en voornemen laat afbrengen. Hardnekkig wordt echter ook in eenen goeden zin gebezigd. eenen hardnekkigen tegenstandbieden.
EIGENZINNIGHEID, zie Eigenzinnig.
EINDE, zie Besluit en Afloopen, Een einde
nemen.
EINDELIJK, TEN LAATSTE.
Bijwoorden, welke te kennen geven, dat
niets meer volgt, zoo naar den tijd en de
ruimte, als de orde der din en, De eerste
dag der week is de zondag, dan volgt de
maandag,
en EINDELIJK en TEN LAATSTE
, enz.
dezaturdag. Eindelijk onderscheidt zich echter van ten laatste daardoor, dat het eerste
dikwerf het begrip van de bereiking des
doels insluit, en dus het einde van iets, als
het bereikte doel van eenepog,
ing of van
eenen wensch aanduidt • gelijk einde ook
menigmaal voor doel, oogmerk, gebezigd
wordt. Het andere, of ten laatste, sluit dat
nevenbegrip nimmer in, maar geeft all
en eenvoudig het einde van iets te kennen.
Eindel(jk heb ik dit treurig jaar doorgebragt •;
het is mij zeer lang gevallen. Eindelijk komt
gi j ;• ik heb zeer naar 14 verlangd. In zulke
gevallen wordt ten laatste niet gebezigd.
EINDELOOS, zie Eeuwig.

ER.

niets meer te doen is. Gelijk eindi en het
voortdurend werkwoord van einden is, zoo
is voleindigen het voortdurend werkwoord
van voleinden. Voleinden, of voleindigen,
onderscheidt zich daardoor van volbrengen,
dat het zich tot de volkomenheid bepaait,
welke een werk, door den laatsten daaraan
besteden arbeid, erlangt. Een schilder voleindigt zijne schilderij door den laatsten
t
penseelstreek, waarmede hi' het stuk den
hoogsten graad van volkomenheid mededeelt,
waarvoor het vatbaar is. Eene schilderij is
niet voleindigd, wanneer zij dezen graad van
volkomenheid nog niet heeft ; men noemt
haar, daarentegen, een voleindigd werk,
wanneer haargeene schoonheid en volkomenheid meer ontbreekt. Zieverder _Moen,
Afmaken.
El SCHEN, VORDEREN, VERLANGEN.
Jets begeeren, hetwelk men hoot te erlangen. EISCHEN en VORDEREN geven te kennen,
dat men iets begeert, zonder het dengenen,
van wien men het be Bert,
over te laten, wat
hi' doen wil. Men hoot het to erlangen,
dewijl men meent, dat het begeerde noodzakelijk moet toegestaan worden. Eischen
onderscheidt zich intusschenvan vorderen
daardoor, dat het eerste zooveel beteekent,
als iets verlangen, waarvan men met zekerheid verwacht, dat het niet kan of mag geweigerd worden •; terwij1 vorderen dezen
graad van zekerheid niet heeft, waarbij alles
aankomt op de verpligting desgenen, van
wien ietsgevorderd wordt, welke, of in een
inwendig gevoel kan bestaan, of in jets,
waartoe hi' door dwangmiddelen kan genoodzaakt worden. lk eisch het geld tern hethetWelk ik iemandgeleend heb. Men vordert
van eenen welopgevoeden man, dat hi' zijne
moedertaal wel spreke en schrijve. Eischen
beteekent ook : door regterlijke middelen
vorderen. Van bier eischer voor hem,
die dit
doet. VERLANGEN is alleen, iets, dat men nog
niet heeft, begeeren, terwip men het aan
hem, van wien men iets verlangt, overlaat,
wat hi' doen wil. Doch dit is noch vorderen,
noch eischen, maar bidden, verzoeken, begeeren. Zie Begeeren.

ElNDEN, EINDIGEN, OPHOUDEN, ISITSCHEIDEN.
Het een begonnen heeft en niet voortgaat
te zijn, of te handelen, EINDIGT en HOIJDT OP.
ITiTSCHEIDEN is eene handeling of een bedrijf
niet voortzetten. Een redenaar eindigt , houdt
op en Scheidt uit, wanneer hi' niet meer
spreekt. Eindigen , no tans , bezigt men
omtrent jets, hetwelk het laatste, het einde,
of dat een is , waarop niets meer volgt •
ophouden ook omtrent dat een , hetwelk
slechts afgebroken en voor eene wijI gestaakt
wordt. Eene redevoering houdt op, wanneer
zij door geraas en geschreeuw afgebroken EISCHER, zie Eischen.
wordt ;• zij eindi t, wanneer er niets meer te
zeggen is, of wanneer zij niet verder voort- ELK, zie Alle.
gezet wordt. Eindigen is eigenlijk het voortdurend werkwoord van EINDEN • loch eindi- ELLENDIG, zie Arm.
gen is meer in gebruik.
ENG, zie Bekrompen.
EINDIGEN, VOLEINDEN, VOLEINDIGEN, VOLBRENGEN.
ENGBORSTIG, zie Aamborstig.
Aan een begonnen geheel het laatste verrigten. Men heeft zijne taak GEEINDIGD, VOL- ER, DAAR.
EIND VOLEINDIGD VOLBRAGT, wanneer daaraan
Verkeerdelijk schreef men voorheen 'ER,
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met een afkappingsteeken, als eene verkortin g van DAAR. Men bezigt zoowel: er is er,
die zeggen, als : daar is er. Er en daar onderscheiden zich, in sommige gevallen,
hierdoor, dat er eene plaats in het algemeen
te kennengeeft, daar de juiste plaats
aanwijst: ik zoek Train pennemes op mine
schrifftafel, maar wind het er niet •; gij zoekt
niet wel, zegt mijn broeder, want daar ligt
het,of• : het lit daar. Of men gebruikt er,
wanneer iets eenigzins van ons verwijderd
is, en daar, wanneer het bij de hand is:
daar is uwgeld. Er is nog wijn in den kelder.
ERACHTEN, zie Bedunken.
ERBARMELIJK, zie Beklagelijk.
ERBARMEN,

ERBARMING,

zie Deernis.

ERF, GROND.
Als een bijvoegsel tot BODEM , GROND, wordt
het woord ERF hier geplaatst, hetwelk gebezigd wordt in den zin van eigen GROND met
zijn toebehooren : huizen en erken •; ook voor
eene ledigë plaats, waar te voren een gebouw stond : ikheb de schuur laten afbreken;
nu is er slechts een erf.
ERFMAKING.
ERFENIS,
Datgeen, waarvan het regt, door den dood
van deszelfs eigenaar, op een' ander overgaat. De woorden ERFMAKING en ERFENIS zijn
nogtans in zoover onderscheiden , dat de
erfmaking altoos berust op een testament, of
eenen uitersten wil, de erfenis, daarentegen,
ook ab intestato plaats heeft. Zie ook Boedel.

ERG, Boos, SLIM, SLECHT, KWAAD, EUVEL.
Hetgeen onvolmaaktheid bevat te wee
brengt. Vele dezer woorden worden door
elkandergebezigd, schoon zij echter in sommige opzigten , zeer onderscheiden zijn.
Boos duidt den hoogsten trap van zedelijke
slechtheid aan, en geeft te kennen, dat iemand
niet alleen zelf slecht is, maar ook daarop
bedacht is, om anderen schade toe te brengen • waarom de duivel, als het slechtste
aller wezens, de booze genoemd wordt hi'
heeft een boos hart. Echter spreekt men ook
van booze ti 'den • de weg is bier zeer boos,
enz. ERG duidt eenen hoogeren trap van
SLIM en
slechtheid aan , dan KWAAD, SLECHT,
EUVEL. Zoo zegt men : van kwaad tot er er •;
dat is te erg ! enz. Euvel, dat oulings kwaal
en allerlei ziekte beteekende, als blijkt uit
het nog gebruikelijke handeuvel, voeteuvel,
is , voor zedelijk kwaad, nog voorhanden in
het zamengestelde euveldaad. Zoo zegt men
ook lets euvel opnemen, ten kwade duiden •;
ineuvelen moede, kwaadaardig, vijandelijk.
Slim, dat oudtijds scheef, en slecht, dat zoo-

ERKE.

veel als neérgeveld, met den grond gelijk gemaakt, beteekende, waarvan slechten, geven
nog, in sommige spreekwijzen, den onvolkomen gebrekkigen staat der din en te
kennen : de zaak begin: slim te staan, dat is
zoo, of zij Wilde vallen.In eenen oneigenlijken
zin wordt het , derhalve, voor dat een gebruikt, hetwelk schade aanbrengt : de ziekte
wordt van dag tot day slimmer. Voor gering
bezigt men slecht, in : slechte kost, slechte
kleeding , slechte bezoldiging •; voor gebrekkig:
slecht van gezigt, slecht van gehoor, enz.,voor
gevaarlijk, zeer ziek hi' lit slecht ; voor
onaangenaam : het is thans slecht weder, ik
kt zjg daar eene slechte tijding; voor nadeelig,
rampspoedig zijne zaken staan slecht.S lechte
taalis onbeschaafde, slechte wajn, onzuivere,
krachtelooze. Ook wordt slecht voor zedeloos,
ondeugend gebezigd: is een slechte karel •;
slecht van gedrag, eene slechte daad, enz.
In al deze beteekenissen kan noch boos, noch
er ,nnoch
worden. Kwaad
och euvel g
k dat te g en goed overstaat, wordt
eindelij,
ook in eenige, van de vorige woorden verschiliende beteekenissen, gebezigd , als :
kwade noten, voor verrotte, aangestokene •
nog eene kwade week, en wt:j zijn het te boven,
voor eene moeijelijke, onaangename week ;
het te kwaad krifgen, voor in het onderspit
geraken •; ter kwader uur, voor ongelukkiglijk •; ter kwader trouw, voor bedriegelijk,
enz. Ingeene dezer beteekenissen kunnen
de voorgaande woorden gebruikt worden.
ERGERNIS, zie Aanstoot.
ERKENNEN, KENNEN, HERKENNEN.
Een ding, door middel van deszelfs kenteekenen, van andere ding en onderscheiden.
Om eerie zaak te ERKENNEN is toereikend, dat
wij haar slechts naar hare algemeenste kenteekenen onderscheiden kunnen ;• om haar te
KENNEN moeten wij dezelve ook naar hare
bijzondere kenteekenen kunnen onderscheiden. Het een te ver van ons verwijderd is,
kunnen wij niet erkennen •; wanneer het
naderbij komt, zoodat wij hetvan de din en
te onderwelke het om even , be in
scheiden, erkennen wij het , b. v., voor een '
mensch, schoon wij dien niet kennen. Erkennen wordt nog in eenige andere beteekenissengebezigd, als, verkiaren voor het een
het is : ik moest mijne handteekening erkennen ; met voor : ik erken u voor een' eerliiken man • als zoodanig aannemen hi' heeft
hem voor zUn' noon erkend •; dankbaarheid
betoonen ik zal hem de weldaden, welke hij
mij bewezen heeft, altoos erkennen. Van
bier erkentelifk, dankbaar, erkentenis, dankbaarheid. HERKENNEN is eigenlijk weder kennen,andermaal op nieuw kennen.Wanneer wij
een voorwerp kennen, hebben wij daarvan
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eene klare voorstelling, welke wij in ons tern
kunnen roe en wanneer wij willen, en door
middel waarvan wij hetzelve onder meer
andere ontdekken en van de overige voorwerpen onderscheiden kunnen. Het is derhalve eigenlijk, zich bewust worden, dat een
gegeven voorwerp hetzelfde is, hetwelk men
te voren reedsgekend heeft. Men kent een'
mensch, wanneer men met deszelfsgelaatstrekken, houding , gebaren, stem , enz.
bekend is , en deze kenteekenen in zijn
eheugen geprent heeft, en men herkent hem
g
daaraan, wanneer men hem ziet en hoort
spreken. Zoo herkent een hond zijnen meester, dat is, hi' onderscheidt hem van, en
ontdekt hem onder vele andere menschen,
want hi'j is met de kenteekenen, waardoor
dezelve zich van anderen onderscheidt ,
bekend, met deszelfs reuk.gestalte, stem,
enz. Ik trof hem in Amsterdam aan, en naauwelijks had ik eenige woorden met hem gewisseld, of ik herkende ntijnen ouden vriend.

ERNS.

ERNST, IJVER.
Voor zoo ver deze woorden met elkander
overeenkomen, drukken zij eenen hoogen
graad van inspanning der krachten uit, om

zijne naaste betrekking te hebben op de
denkwijs en gezindheid van een' mensch,
naar welke hi' de gebreken en vergrijpen gestrengelijk beoordeelt, en dezelve op geenerlei wijze verontschuldigt; zijn ERNST ontstaat
uit de voorstelling van het gewigt des vergrijps, verbonden met de voorstelling van
hetgewigt en de noodzakelijkheid der straf,
en van de schadelijkheid der straffeloosheid.
Het andere deter woorden, of de GESTRENGno, schijnt aan te duiden, op welke wijze
men straft, en het begrip in te slui ten, dat dit
zonder eenige verschooning geschiedt, dat
de straf nooit verzacht, maar wel verzwaard
wordt. Gestrengheid straft daarom ook elke
overtreding, zelfs de minstbeteekenende, en
wel op eene geduchte wijze, omdat zij dezelve
hard beoordeelt, hetzij in hare gevolgen, of
in hare zedelijkheid
,
of in beide. Ernst en
gestrengheid kunnen nit eenerlei bron voortvloeijen, namelijk uiteene tot gedurig peinzen,
of tot treurigheid overhellende gemoedsgesteldheid, welke ons ernstig maakt, in zoover
zij ons alles van zijne slechte zijde doet beschouwen. Ernst straft alleen uit hoofde van
hetgewigtige oogmerk, hetwelk hi' daarmede heeft, namelijk om het kwaad voor te
komen, of te verminderen; gestrengheidtnist
hierbij dikwerf dit oogmerk. Een gestrenge
zedemeester berispt en verdoemt menigmaal
zonder toegevendheid, uit doemzucht en uit
blijdschap over eens anders ongeluk, en
veroordeelt tot de zwaarste straffen, in toorn,
of uitgevoelloosheid. De ernst van eenen
gemoedelijken zedemeester kan dikwerf ge-

een zeker oogmerk te bereiken. Men arbeidt

strengheid worden, dewip hi' het kwaad, het-

met ernst en Over aan het behoud van den
vrede. ERNST duidt oorspronkelijk de eigenlike drijfveér dezer krachtinspanning aan,
welke is, dat men de zaak, welke men bedoelt, voorgewigtig houdt. Ernst is het
tegenovergestelde van scherts, welke bedoelt
slechts la then te verwekken, terwip alles,
wat men in ernst doet, uit hoofde van een
gewigtig oogmerk geschiedt, en al/es, wat
men met ernst doet, met eene krachtinspanning geschiedt, welke een gewigtig oogmerk
onderstelt. Wanneer men iets voorgewigtig
houdt,poogt men met drift hetzelve ten
uitvoer te brengen •; en deze drift , dit vurig
streven, waarmede men zeker Joel tracht
te bereiken, gepaard met de aanwendig der
middelen welke daarheen leiden, is de IJVER,
welke daarom veelal met het woord ernst
tegelijk gebezigd worth : iets met ernst en
ijver ondernemen.

welk hi' wit bestrijden, niet ma verschoonen;
gestrengheid kan zonder ernst plaats hebben.
Gestrengheid ontstaat menigmaal ook uit
menschenhaat, uit ijverzucht, uit trotschheid, nit huichelarij.

ERKENTELIJK, zie Erkennen.
ERKENTELIJKHEID, zie Dank en Erkennen.
ERKENTENIS, zie Dank.
ERLANGEN, zie Bekomen.

ERNST5GESTRENGHEID.

Zekere hardheid vangemoed, waardoor
mengeene vergrijpen duldt, eene gebreken
verschoont, maar die overal en altoos berispt
en bestraft. Het eerste dezer woorden schijnt

ERNSTHAFTIG, ERNSTIG.
Deze bijvoegelijke naamwoorden zijn van
het voorgaande zelfstandige ernst gevormd,
met den uit an ig en haftig. ERNSTIG be salt
zich eigenlijk tot het gevoel, de gezindheden
en handelingen des menschen, ERNSTIIAFTIG
tot deszelfsgebaren en uiterlijk gedrag.
Ernstig wordt somwijlen slechts tegen schertsend overgesteld ; en dan geeft men daardoor
te kennen, dat men zijne ware meening nitdrukt. lk zeg het u ernstig, dat is, gij kunt
verzekerd zijn, dat ik niet scherts, maar dat
het een ik zeg, mine ware meening is. Vervolgens komt het voor in de beteekenis van
met zorgvuldigheid en vliji : zich eene zaak
ernstig aangelegen laten zijn, dat is, dezelve
regt ter harte nemen, veel zorg en vlijt daartoe aanwenden. Eindelijk bedient men zich
en straffen enz.,
van dit woord bij vermaning,
om aan te duiden, dat zij met het gevoel,

ETEN.
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t elk de vermanende en straffende van
he
het gewigt en de noodzakelijkheid der vermaning en der straf heeft, overeenkomt:
iemand eene ernstige, nadrukkelijke, vermatang doers ; iemand eerie ernstige, harde,
straf laten ondergaan. Ernsthaftig bevat de
uitdrukking van ernst, door gebaren en bewegingen, door handelingen en redenen.
Fen ernsthaftig man draagt aan zijn gefronseld voorhoofd, in zijne bedenkelijke houding, gelijk ook in zijne handelingen en redenen, de blijken der gewigtige gedachten,
welke hem bezig houden •; zijn gansche wezen
en gedrag geeft te kennen, dat hi' alle, zelfs
de geringste feilen en vergrijpen met misnoegen beschouwt en dezelve ten scherpste
beoordeelt. Zoo zegt men ook : zijne ernsthaftige houding toonde weldra,dathijnietgeschikt
was, om zoutelooze scherts aan te hooren.
ERNSTHAFTIGHE1D, zie Ernsthaftig.
ERVAREN, zie Bedreven.
ETEN, VRETEN, SPIJZEN.
Vast voedsel tot zich nemen. ETEN en
SPIJZEN worden alleen van redelijke wezens,
van redelooze dieren
g
VRETEN, daarenteen,
gebezigd dit heeft het gebruik bepaald
schoon beide deze woo rden oogenschijnlijk
van een' en denzelfden stam afkomstig zijn
want vreten is eigenlijk niet antlers dan vereten, eh el opeten en verteren. Zoo zegt
men ook van iemand, die zich, door gulzig
eten, met de dieren gelijk stelt: hij eet niet,
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maar hi' vreet. Het gebruik heeft ook tusschen eten en spijzen zeker onderscheid ingevoerd, waarvoor men vergeefs den grond in
de oorspronkelijke beteekenissen dezer woorden zal zoeken. Men verbindt, namelijk,
met spijzen het begrip eener zekere plegti held •; en daar deze slechts plaats kan yinden bij menschen van hoogen rang en van vermogen, zoo ziet men, waarom het eigenlijk
van het eten en de maaltijden zulker personen gebruikt wordt, en eindelijk ook van den
ganschen maaltijd, en niet van een enkel
geregt. Men moet daarom zeggen : ik heb
gisteren de KoninklUke Familie zien spijzen,
en ik heb opgemerkt, dat Zijne Majesteit
slechts van eenen schotel at. Hi'j ,
derhalve
die tot zijne dagelijksche maaltijden niet
veel tijd besteden kan, en niet vermogend
genoeg is, om velerlei en uitgezochte gere ten te bekostigen, zal eten maar niet
spijzen. Van hier het zeggen eens slempers :
de mensch wil niet slechts eten, hi' wil ook
spijzen • waaronder men dan verstaat :
velerlei smakelijk toebereid voedsel , op
zijn gemak,
genieten. Zie verder Eetwaar.
ETTELIJKE, zie Eenige.
ETTEREN, zie Dragon.
EUVEL, zie Erg.
EUVELDAAD, zie Erg.
EVENWEL, zie Doch.

FAAL, zie Mien.

FAKKEL, zie Toorts.

FARM, zie Befaamd.

FALEN, zie Feilen.

FABEL,

FEEST, MAAL, GASTHAAL, MAALTIJD, FEESTMAAL.
Eengemeenschappelijk bijeenzijn van verscheidenepersonen, bij bijzondere gelegenheden, am zich te verlustigen, meestal met
eten en drinken. FEEST (Fr, fête) onderstelt
niet altijd eten en drinken : kersfeest, pinkstet Best het feest der hervorming, enz. •
en sluit dit denkbeeld
FEESTMAAL, daarenteg,
altijd in, en wel dat van een ongewoon,
plegtig maal •, even als GASTHAAL, hetwelk,
bovendien, nog aanduidt, dat gasters daartoe
g
enoodi gd zijn. Een MAAL kan men ook alleen
zijne farnilie en huisgenooten even , of zelf
afzonderlijk gebruiken, hetwelk ook blijkt
uit het zamengestelde middagmaal. MAAL—
TIJD, dat ook voor eengewoon eerivoudig
maalgebezigd wordt, als : mot en na den
maaltijd zal ik bij u komen enz., onderstelt
echter, nu en dan, eene meet prachtige
aanrigting : gisteren wend ik bij N. ter maaltijd genoodigd. In sommige zamenstellingen
heeft het woord maal ook de beteekenis
eerierplegtige aanzitting en prachtige opdissching, als : afscheidsmaal, bruiloftsmaal,
doopmaal, enz. Het woord nachtmaal geeft
het eenvoudigste , maar tevens plegtigste
maal te kennen. Zie verder Banket.

VERDICHTSEL,VERHAAL, VERTELLING

SPROOKJE.

Eene rede,
waarin eene ware, of verdichte
geschiedenis voorgedragen wordt. VERHAAL,
en VERTELLING drukken dit begrip in zijne
grootste algemeenheid uit, zonder waarheid,
of onwaarheid aan te duiden. Naar hunrien
vormgeven deze woorden, vooreerst , de
daad van verhalen en vertellen, of de voordragt der geschiedenis zelve, te kennen, en,
vervolgens , beteekenen zij ook het voorwerp,
of den inhoud des verhaals en der
vertelling. FABEL,
VERDICHTSEL en SPROOKJE ,
ook spreukje, onderscheiden zich daarvan
hierdoor, dat deze slechts verhalen zijn. Fabet en verdichtsel geven dit denkbeeld terstond aan de hand, en sprookje duidt bovendien nog aan, dat het fabelachtige en verdichte als waar voorgedragen en algemeen
verbreid wordt. Wanneer iemand eene
geschiedenis verhaalt, en er bijvoegt : het is
eenefabel, een verdichtsel ; dan wil hi' te
kennengeven , dat hi' het verhaal voor
onwaar en valsch houdt. Zegt hi' : het is een
sprookje ; dan wil hi' daarmede te kennen
geven, dat het verhaalde, hoe oogenschijnlijk valsch, hoe kinderachtig het ook zij,
no tans in ieders mond is en overal verbreid
worth. Fabel is oorspronkelijk hetzelfde, als FEILEN, FALEN, MANGELEN, ONTBREKEN, GEBRE—
hetgrieksche liti8oq, hetwelk bij HOMERUS
KEN, MISSEN, ONTSTAAN.
nog elke rede, en vervolgens eerie verhalenVoor zoo ver deze woorden zinverwant
de rede beteekent • en Tabula stamt van fari,
zijn, geven zij te kennen, dat eene zaak niet
spreken, af. Inzonderheid noemde men de
is. FALEN en FEILEN, welke met het middelverhalen der oudheid fabelen • en daar men
eeuwsch Lat. falere, failline, fellere, en het
van langzamerhand aan de echtheid Bier
ital. fallare verbonden zijn, komen, in de
verhalen be on te twijfelen en dezelve geloof
beteekenis van het voorgestelde doel niet
te weigeren, zoo verkreeg het woord fabel
treffen, overeen : doe in alles slechts uw'
de beteekenis van verdichtegeschiedenis ,
pligt , en de uitkomst zal niet falen.
en het woord mythologie die van fabelleer.
Mijne hoop feilde. Falen wordt ook voor
ontbrekengebezigd: ztj is niet schoon, maar
FACTIE, zie Aanhang.

het faalt Naar niet aan bevalliyheid. Feilen

FEIL.
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komt met misstri, niet treffen, overeen : hi'
vuurde op mij, maar bij geluk feilde hi'
waarvoor men ook miste zou kunnen zeggen.
Voor eenen misslag be aan wordt feilen
gebruikt, als : hij feilt telkens in de woordvoeging. MANGELEN is ongetwijfeld een der
oudste on er deze synonimen, daar het reeds
bij OTFRIED man aloe heet, en met het frauen het italiaansche mancare
,
sche manquer
eenen zeer ouden scam aanduidt. Het beteekent afwezend zijn van iets, hetwelk, in
opzigt tot lets antlers noodzakelijk, of wenschelijk is : de zaak zoude afgedaan zijn,
maar hetgeld mangelde, of het mangelde aan
geld. Ook zegt men figuurlijk: het mangelt,
voor : het hapert, het ligt, niet aan mij.
GEBREKEN, hoogd. gebrechen, werd voorheen
in den zin van te kort komen, gemist worden, gebruikt, gelijk nog in den STATENBUBEL:
ergebreekt wijn — wat gebreekt tnij nog?
enz. Thans wordt hiervoor, meestal, ONTBREKEN gebezig,
d schoon ook dit woord reeds in
verscheidene beteekenissen buitengebruik
geraakt is. Waal geld ontbreekt, daar ontbreekt alles. Ook met aan: het ontbreekt hun
niet aan moed. ONTSTAAN, eindelijk, dat, als
zinverwant met de voorgaande woorden, met
het voorzetsel ont, hetwelk eene verwijdering
aanduidt, zamengesteld is, beteekent eigenlijk zoo veel als : van iets verwijderd staan,
niet in het bezit van hetzelve zijn, er geen
genot van hebben, en heeft nimmer betrekking op zaken, maar altoos op personen, welken het bezit, ofgenot van zeker goed
geweigerd, of op eene andere wijze verhinderd wordt : o Braven I u ontstaan geen Irissche lauwerkransen. Deglorie kan hun niet
ontstaan. Hiervan is ontstentenis gevormd.
Zie ook Derven.
FEILEN, FALEN, DWALEN.
Het verkeerde voor het regte houden.
FEILEN bevat niet enkel
g elijk DWALEN
,
verkeerde, het schijnbare, hetwelk men voor
regt en waar houdt ,
maar ook het verkeerde
der handeling zelve. Hij, die dwaalt, denkt
verkeerd, die feilt, handelt verkeerd • en
dewijI hi' dwaalt, feilt h i' ook, in zoover zijn
oordeel eene handeling des verstands is. Wie
in het opmaken eerier rekening gedwaald
heeft, heeftgefeild,
hi' heeft de arithmetische
regelen niet wel waargenomen. POMPEJU5
feilde daarin, dat hij, in den beginne, eene gemeene zaak met CESAR maakte;maar hi' dwaalde in zijn oordeel over CESARS genie en karakter, naardien hi' hem niet voor zoo gevaarlijk
Weld, als hi' was.Falen was voorheen ook voor
dwalen, mishebben, gebruikelijk , waarvan
faalgreep voor misslagdat
,
reeds verouderd is.
FEILEN, ZONDIGEN.
Voor zoover deze woorden beteekenen :

FIGU.

tegen eene zedelijke wet aan handelen, zijn
zij zinverwant. FEILEN wordt ook omtrent
onschuldige overtredingen der wetten gebezigd, ZONDIGEN onderstelt altoos schuldige
vergrijpen teen
g
dezelve. De beste mensch
kan ieder oogenblik feilen, want hi' kan,
uit overijling, uit onoverwinnelijke onwetendheid en dwalingt
, onreg
handelen. Maar
een deugdzaam mensch kan niet ieder
oogenblik zondigen, dat is, met bewustheid
en opzettelijk onregt doen.
FIELT,SCHELM, SCHURK, SCHOFT, SPITSBOEF, GUIT,
DEUGNIET.

Een mensch, die, we ens slechte handelinger), voor eerloos gehouden wordt. DEUGNIET is de algemeenste aanduiding van een'
slecht mensch, van iemand, die niet deugt,
of niet \Nil deugen. FIELT,
zijnde een zuiver
nederduitsch woord,
waarvoor andere tales
geen daarmede overeenkomstig woord hebben, voegt, even als GUIT, laij het denkbeeld
van slechtheid no g dat van loosheid : hij is
een re to fielt
een uit. SCHOFT wordt in de
,
beteekenis van een' lompen deugniet gehezigd. Voor een' SCHELM wordt zulk een slecht
mensch door de burgerlijke wetten verklaard,
voor een' SCHURK en SPITSBOEF door de meening en het gevoelen van het Publiek, en
wel voor een' spitsboef, we ens openlijke
vergrijpen jegens eens anders eigendom 5
door steles en rooven, en voor een' schurk,
we ens heimelijke en kunstige ontvreemdingen, waarbij hi' het vertrouwen van anderen
misbruikt, door valsch.spelen, valsche wissels, valsche toezeggingen, enz., waarmede
hi' een kwaad vermoedende, eerlijke menschen bedriegt. Van sommige dezer woorden worden benamingen afgeleid, welke de
daad te kennengeven, waardoor men zich
eerloos maakt, als : fielterij, guiterij, schelmerij, schurkerij.

FIELTERIJ, zie Fielt.
FIGUUR, VORM, GEDAANTE, GESTALTE.
In den ruimsten zin beteekenen deze woorden dat een, waardoor de ding en zich uiterlijk van elkander onderscheiden. VOW! onderScheldt zich van GEDAANTE, GESTALTE en FIGUUR,
vooreerst, daardoor, dat wij deszelfs eigenschappen als dat een aan eene zaak beschouwen,
waardoor dezelve tot eene zekere soort
behoort, en, vervolgens, daardoor, dat hi'
ook omtrent onligchamelijke din en gebezigd
wordt. Wij kunnen uit zekere stof, door den
vorm, welken wij daaraan geven, din en
maken, die verschillende benamingen bekomen, naar mate zij tot verschillende soorten
van din en behooren • zoo maakt men uit
een stukgoud ringen, bekers, enz. Ook kan
men eene zekere daad, ofgebeurtenis, tot
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de stof van een dichtstuk verkiezen • maar
men kan dezelve als heldendieht of als tooneelspel voordragen •; in het eerste geval geeft
men hetzelve den worm van een heldendieht,
in het andere lien van een treurspel. Gestalte
n vooreerst, de worm van een
en gedaante zij,
levend ligehaam, vervolgens die van elk ander
ding. Zoo zegt men : eene vrouw wan eene
schoone, innemendegestalte • ook ten aanzien
der lento : een man van een rijzige gestalte.
Hi' (Jezus Christus) is in de gedaante gevonden, als een mensch. Men zegt niet: de gedaante, de gestalte, maar de norm van een tooneelspel, van een heldendicht, omdat de inhoud van een gedieht een ligehaam is. Men
zegt,daarentegen : Jupiter vervoerde Europe,
in degestalte, of onder de gedaante van
eenen stier, omdat een stier lets ligchamelijks is. Figuur bestaat in de buitenste omtrekkers van iets : de omtrekken van eenig
ding stellen ons deszelfs figuur voor oogen.
Zoo zijn alle geteekende, geschilderde, gesnedene, gedrukte, of op eene andere wijze
de,afbeeldinge
n en versiersels
vervaardig
figuren, eene vormen, gedaanten, of gestalten. Alle din en in zoover men dezelve
onder eenige gedaante besehouwt, dragen
dezen naam :geometrische, wiskunstige figuren. In de schoone kunsten worden verseheiden willekeurige voorstellingen tn veranderingen met dezen naam bestempeld. Zoo
spreekt men, b. v., van figuren in de danskunst. De voorstelling van eene zaak onder
eene andere gedaante, dan wij ons dezelve
gemeenlijk voorstellen, wordt, in de welsprekendheid, eenefiguur geheeten. In de spraakkunst zijn alle woorden, welke jets ligehamelijks, of zinnelijks beteekenen , en ter
voorstelling van onligehamelijke din en
gebruikt worden, figuren.
FIJMELAAR (FIEMELAAR, FEMELAAR), HuiMLA AR GEVEINSDE, SCHIJNHEILIGE.

Schoon alle deze woorden doorgaans
genomen worden in den zin van iemand,
wiens uiterlijke handelingen niet met de
gezindheden overeenkomen, waarvan zij de
uitdrukkingen moeten wezen, onderscheidt
zich FIJMELAAR echter daarin van de over] ge
woorden, dat hi' in gemoede kan meenen,
zoodanig te mogen en te moeten handelen.
Eigenlijk beteekent fijmelaar een' wolkaarder, die de no en afpluist •; van daar heeft
dit woord de beteekenisgekregen van een'
futselaar,
of iemand, die zich met allerhande
geringe din en bezig houdt •; en eindelijk die
,
van iemand
die alles als zaken van de
godsdienst en het geweten beschouwt •; die,
of het tepas komt of niet, spreuken en
gezegden uit den Bijbel aanvoert, en alle
zijne gesprekken met sehriftuurplaatsen omkleedt. Dit kan, bij eenvoudige mensehen,
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uit misverstanden gebrek aan doorzigt,
ingoeden ernst plaats hebben •; doe!'
meestal is degrond daarvan de zucht, om
voor naauwgezet en gemoedelijk gehouden
te worden, vertrouwen te winner' en voordeel te behalen. Een GEVEINSDE IS hij, die zijne
eigenlijke gewaarwordingen en gevoelens
vermomt, zich uiterlijk, met woorden, gebaren, of daden, anders gedraagt en as step
danhij in n' is. In dezen zin wordt
veinzen, waarvan geveinsde gevormd is
insgelijks gebezigd : gehoorzaamheid, achling, lie de vriendschap veinzen ; ook, als
een wederkeerig werkwoord, voor : zich
valsehelijk zoo, of zoo aanstellen: h i' veinsde
zich ziek. Een SCRIJNHE1L1GE is,
gelijk uit de
zamenstelling terstond blijkt, iemand, die
den uiterlijken schijn van heiligheid aanneemt
en vertoont, zonder die werkelijk tebezitten.
Dit zelfde heeftplaats hi' den RUICHELAAR,
die merle anders spreekt en handelt, dan
hi' denkt , en eene uiterlijke vertooning
maakt van iets, hetwelk hi' inwendig niet
bezit. Dan, hierbij komt nog, dat de huichelaar, wanneer zijn bela y' het vordert, het
waregevoelen van zijn hart verbergt, en
zichgedraagt, als of hi' andere' grondstellinen en begrippen omhelst, welke intusschen het tegenovergestelde van zijne eigen
grondstellingen en begrippen zijn. Hi' tracht
degenegenheid, het vertrouwen en de adtin g zijner medemenschen te winners, als
het meest dienslig ter bereiking zijner bijzondere oogmerken •; en daar hi' dat een
waarop de genegenheid, het vertrouwen en
de achting van anderen zich gronden, niet
in zijn binnenste vindt, zoo zoekt hi' den
uiterlijken schijn daarvan aan te nemen. Hi'
weet, dat kortzigtigen eene demoedige houding, zin en en bidden voor uiterlijke teekenen van vroomheid houdenen
,
daarom
oo gt hi'dezelve na te bootsen. Intusschen
P
bootst de kunst de natuur altoos maar zeer
onvolkomen na. Het scherpe en geoefende
oog ontdekt onder de mom deze' geveinsdheid den huichelaar. Hi'j verraadt zich door
het overdrevene in zijne gemaakte houding
en spraak. Dit is de reden, waarom de stifle
deugden der ware vroomheid, wier gelaat
natuurlijk, wier toon zacht en edel is, zoo
moeijelijk na te bootsen zijn, en waarom de
valsche beseheidenheid, de voorgewende
zaehtmoedigheid des huichelaars zoo ligt
kunnen ontdekt worden.
FIJMELARIJ, zie Fijmelaar.
FIJMELEN, zie Ftjmelaar.
FIKSCH, FUNK.
Beide woorden zijn alleen in het gemeene
Leven en den vertrouwelijken creekP en
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schrijftrant gebruikelijk , in de beteekenis
van vaardig, knap. Fncscli worth gemeenlijk
afgeleid van het an elf, fykan, zweedscli
en ijslandsch fika, fyka, dat ijlen beteekent •
en van daar het begrip eener snelle beweging : hij gaat fiksch met de pen om, hi'
kan vaardig schrijven. Bat stuk is fiksch
geschilderd , niet treuzelachtig bewerkt.
FLINK, beteekenende eigenlijk wel getroffen ,
juist op het doel geschoten , is van het
weleer in gebruik geweest zijnde werkwoord
flinken, angelf. in. an werpen, schieten,
afkomstig. Thans wordt het gebezigd voor
•: dat hebt
wel zeer wel, best, Joel treffend
gij ink gedaan. Hi' zal eene flinke vrouw
aan haar hebben, door welke hi' zijn Joel

eener gelukkige echtvereeniging volkomen
beschieten zal. Fiksch wordt ook als bijvoegelijk
gd,gebezi
maar in de beteekenis eener
ligte en vaardige beweging : de fiksche naald
van 't luistervol kompas.

FLAMBOUW, zie Toorts.
FLEEMEN, LIEFKOZEN, VLEIJEN.
Deze woorden kunnen als zinverwant
beschouwd worden, in zoover zij handelingen beteeketten, waardoor iemand zijne liefde
en teederheid uitdrukt, als : kussen, streelen,
nt in dezen zin , meestal
enz. FLEEMEN schij,
op kinderen toepasselijk te zijn : o ! ztj kan
hare moeder zoo fleenen. LIEFKOZEN, daarentegen, kan van ouders omtrent kinderen, van
aanzienlijken omtrent geringen, en omgekeerd, van kinderen omtrent ouders, van
geringen omtrent aanzienlijkett gebezigd
worden. VLEIJEN alleen van kinderen omtrent
ouders, van geringen omtrent aanzienlijken.
De moeder liefkoost haar kind, en wordt van
hetzelve geliefkoosd, maar alleen het kind
vied en streeit de moeder • in welken zin het
met eenen overeenkomt. Be moeder liefkoost haar kind. zij vleit het niet. Het kind
kan zijne Iiefde nog niet anders, dan door
lkemen, liefkozen en vleijen uitdrukken.

FRIS.

il
LUKS, zie4anslonds.
F
FOKKEN, zie ilanfokken.
FOKKERIJ, zie A anfokken.
FOLTEREN, MARTELEN, PIJNIGEN.
Hevige smert veroorzaken. Deze woorden
schijnen voornamelijk to verschillen in den
raad der smert, welke iemand veroorzaakt
g
wordt ; en dan drukt PIJNIGEN het algemeenste denkbeeld uit, en is minder sterk, dan
FOLTEREN en MARTELEN •; alhoewel pljnigen
niet slechts voorpijn aandoen, maar ook, en
we! inzonderheid, voor op de pijnbank brengen gebezigd wordt : was tweemaal gepijnigd, eer hi] bekende. En in dezen zin alleen
wordtpijnigen van ligchaamssmert gebezigd.
Folteren duidt tevens zulke smerten aan,
welke door daartoe dienende werktuigen veroorzaakt worden, gelijk weleer RoomschKatholijke landen, anders denkende Christenen, alleen omdat zij anders dachten, onder
de verschrikkelijkste folteringen, ter dood
gebragt werden. Van /tier foltertuig.
len ziet op de gruwzaamheid der vijanden
van het Christendom, welke teen deszelfs
eerste belijders woedde •; van waar martelaar, anders bloedgetuige, of iemand, die,
om zijne belijdenis van de Christelijke
godsdienst, allerlei lijden uitstaat : het bloed
der martelaren was het zaad der Kerk. Voor
het overige worden alte deze woorden in
eenen oneigenlijken zin gebruikt : mijn hart
wordt door de herinnering daarvan gepijnigd
gefolterd, gemarteld.

FOLTERING, zie Folteren.
FOLTERTUIG, zie Folteren.
FONKELEN, zie Blinken.
FOOL zie Drinkgeld.

FORTUIN, zie Geluk.
FLEUR, BLOEI, GROE1.
Het groeijett en bloeijen van boomen en FRISCH, KOEL.
Eenigzins koud--tusschen koud en warm.
platiten. GROEI bepaalt zich enkel tot de groei1Va een onweder wordt de luchtgewoonlijk
of den wasdom : eenen boom midden
'in of
frisch en koel. KOEL duidt meer de aan koude
in zijnen groei kappen. Ook van menschen :
grenzende gesteldheid zelve aan; FRISCH meer
het kind is in zijnen vollen groei. BLOEI is op
dezelver uitwerksel, dat zij, namelijk, verzijne plaats behandeld. FLEUR, dat mede bloei
sterkt, vlug en levendig maakt, of het tegenbeteekent, wordt meestal oneigenlijk gegestelde van dad een veroorzaakt, hetwelk
bruikt, voor jeugdigen welstand, vrolijkheid
almattende,verslappendehitte to wee brengt:
en opgeruimdheid : hi' slierf in den fleer
een dronk frisch water • frissche lucid schepvan zijn leren. Er is een leer meer hi'
pen. Ben koel huis; een koele wind •; een
hem. Zie Bloei.
koele avondstond. Nog meer verschillen
frisch en koel, in eenen oneigenlijken zin.
FLIKKEREN, zie Blinken.
Zoo wordt frisch voorgaaf, onbedorven
gebezigd : een frissehe tak , in tegenoverstelFUNK, zie Fiksch.
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ling van een en dorren ; frissche rozen, enz.;
voor lustig, moedig, gezond, in de dagelijksche verkeering : hij is nog jong en frisch •;
eene frissche kleur, enz. • in welke beteekenissen koel nimmergebruikt wordt. Zoo
wordt koel , daarentegen , oneigenlijk tot
liefde, genegenheid, betrekking, enz., overgebragt, voor onverschillig gebezigd : iemand koel ontvangen • een koel bescheid
geven •; tot driften betrekkelijk gemaakt, voor
bedaard : koel van zinnen , — in koelen
bloede, enz. • in welke uitdrukkingen frisch
niet teas komt. Frisch is van denzelfden
stam als versch • zie dit woord. Koel heeft
denzelfden oorsprong met koud. Zie het
artikel Koud. Het is zeer opmerkelijk, dat

FLITS.

het latijnsche calidus, warm, heet, en dos
het juiste tegendeel van gelidus, koel, koud,
met dit woord van eenerlei oorsprong is.
Doch dit schijnt, naar ADELIINGS voortreffelike aanmerking , aan te duiden, dat de
eerste wortel, waaruit deze woorden gesproten zijn, smert, en wel ligchamelijke smert
beteekend heeft.
FRISCHHEID, zie Frisch.
FRUIT, zie Boomvrucht.
FRUITEN, zie Bakken.
FUTSELEN, zie Beuzelen,

GA,

GADE,

zie Echtgenoot.

GAAF, zie Begaafdheid.

en rijke eenen geringen, of behoeftigen geeft.
Men maakt zijnen vrienden, men maakt aanzienlijken en rijken geschenken, men reikt
eenen bedelaar eene gaaf, eene gift. Wij
noemen daarom de weldaden, die wij van
God ontvangen, gaven : alle goede gave en
volmaakte gifte is van boven. BIJBELVEIIT.
Het brood is eenegaaf van God. Kinderen
zzjn Gods gaaf. flit onderscheid tusschen
gaaf en geschenk wordt nog nailer bevestigd
door de afleiding van het laatste woord.
Geschenk is van schenken , drank aanbieden. Eenen voornamen, eenen vorst, enz.
ingeschonken wijn toereiken, was oudtijds
een bewijs van eer, achting en genegenheid ;
waarvan de sporen nog in den zoogenoemden eerewijn voorhanden zijn. Deze ingeschonken wijn was dus een geschenk; en van
daar is de beteekenis van dit woord algemeen
geworden, en op alles overgebragt, wat men
den hoogen en aanzienlijken aanbiedt, terwijI men den behoeftigen, uit menschenHeide, eene gift toereikt.

GAAF, GANSCH, GEHEEL, HEEL.
Datgeen, waaraan een zijner deelen ontbreekt. GAAF is zooveel als ongeschonden, of
waaraan alles zoo is, als het behoort to zijn :
gave appelen. Het beest is gaaf en gezond.
Men leidt hetgemeenlijk of van even ; zoodat gaaf zooveel zoude zijn, als gevenswaardig . GEHEEL, ook zonder voorgevoegd ge,
HEEL, is van het grieksche no; , en beteekent
dat een hetwelk al zijne deelen heeft. Zoo
zegt men : het huis staat nog in zijn geheel,
er is nog niets van afgebroken. Hier zou
g
ansch niet teas
pas komen. GANSU' beteekent
eigenlijk iets, welks deelen door hechtheid,
en, in sommige opzigten, door gezondheid,
bij elkander blijven ; waarom het oudtijds
veelal voorgezondheid gebezigd werd, als
afkomstig van genisan, bij ons genezen •; om
Welke reden bier ookgeene t kan tusschengevoegd worden , schoon sommigen het
woord gantsch spellen. Oulings schreef men GAAF, GAVE, BEKWAAMHEID, zie Begaafdheid.
gans, voor gezond •; en hiervan hebben wij
nog ongans, zijnde eene ziekte der schapen. GAAN, LOOPEN , WANDELEN.
Eene beweging met de voeten maken ,
Onverschinig zegt men : den ganschen, en
dengeheelen nacht door — eenen ganschen
waardoor het ligchaam van de eene naar de
en geheelen appel opeten — gansch en al en
andereplaats gebragt wordt. GAAN en LOOPEN
,
geheel en al. In alle Welke beteekenissen gaaf
worden zoowel van dierenen
zelfs van
niet teas
levenlooze din en gezegd, als van menschen.
komt.
A
Loo en duidt eene snellere beweging aan,
GAAF, GAVE, GIFT, GESCHENK.
dan gaan : een uurwerk gaat, wanneer het
eene behoorlijke beweging heeft •; het loopt ,
Datgeen, waarvan men aan iemand het
wanneer het to rasgaat. Een dag van vreugeigendom kosteloos overdraagt. GAAF en OFT,
van seven afkomstig, beteekenen eigenlijk
de is verloopen, eer wij het weten • maar de
alles, wat gegeven wordt : voor giften en
dag van droefheid gaat, zoo als het ons
gaven kan men alles krijgen. Gift wordt
toeschijnt, ondragelijk langzaam voorbij.
echter meestgebruikt voor een middelmaMen gaat (statig en ernstig) achter een lijk ,
ti g geschenk, en is dus minder, dan gaa f :
en men loopt (zich haastende) naar de schuit,
eene vrijwillige gift — hi' kreeg eene schoone
als diegereed is, orn of to varen. Dewijl
gift. Het onderscheid tusschen gaaf, gift en
loo en eerie snellere beweging aanduidt, dan
GESCHENK, is hierin gelegen, dat gaaf en gift
gaan, en dus in korter tijd geschiedt, zoo
wordt van eenen we g alleen dan gezegd, dat
dat een beteekenen, hetwelk een aanzienlijke
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hj loopt, wanneer hi' in korter tijd van de
eeneplaats naar de andere voert, dat is, wanneer hi' een korter we is. Van verre, lange
we en wordt gewoonlijk aan gebruikt. Overeenkomstig hiermede, zegt men niet: de we
van Antwerpen naar Amsterdam loot over
Rotterdam, maar gaat over Rotterdam; daarentegen , de naaste we van Rotterdam naar
Delftshaven (een nabij gelegen dorp) loopt
door het land. Even zoo zegt men van iemand, die naar eene verafgelegen plaals
reist, hetzij hi' zulks te voet, te paard, met
rijtuig, of op eenige andere wijze doe, gemeenlijk, dat hi' derwaarts gaat, niet dat hi'
daarheen loopt.111Un broeder is naar de Oost
gegaan, niet, geloopen. WANDELEN wordt ,
vooreerst, alleen van menschengebruikt •;
vervolgens duidt het eenen voortgang aan,
die niet moeijelijk is en tot verlustiging dient ;
en eindelijk onderstelt wandelen, dat men
daarmedegeene noodzakelijke bezigheid
verrigt, noch zich daardoor naar een bepaald
doel uitstrekt. Men ze s t ook niet van iemand,
die eenen brief naar hetpostkantoor brengt,
dat hi' wandelt, maar wel, dat hi' gaat.
Wandelen schijnt ook meer eenen gelijkvormien gang aan te duiden, dan gaan. Gaan
wordt ook inverscheidene spreekwijzen gebezigd, waar loopen en wandelen niet zouden
te pas komen : met de schuit, met den wagon
gaan, vertrekken ; naar Duitschland gaan,
reizen ; to boven gaan, overtreffen; zich to
buitengaan, de maat niet houden ; achteruitgaan, verliezen. Ook van levenlooze dingen : het schip gaat to gronde, zinkt •; de
maangaat op en wider, enz.
GAAN (TE BOVEN),
zie Boven.
GAAN LIGGEN, zie Bedaren,
GAANDE MAKEN, zie Bewegen.

GEBE.

zich. De GOEDWILLIGE doet hetgeen hi' doet,

uit goedheid en liefde, of om hem, voor wien
hi' iets doet, zeker genoegen te veroorzaken.
GA AR onderscheidt zich van de overige woorden, vooreerst daardoor, dat het alleen als bijwoordgebruikt wordt, terwijl gewillig , goedwillig en vrajwillig ook bijvoegelijke naamworden zijn; ten andere daardoor dat het lust
en genoegen aanduidt, waarmede men iets
verrigt. Hij, die iets gewillig doet, doet het
bereidwillig, en verzet er zich niet teen •;
die iets vrijwillig doet, wordt door niets
daartoe gedwongen ; die iets goedwillig doet,
bedoelt het genoegen van anderen ; die iets
gaarn doct, tracht daardoor zijn eigen genoegen te bevorderen. Temand, die den kanker
in de borst heeft, onderwerpt zich gewillig
en vrijwillig aan eene smertelijke insnijding,
maar hi' doet het niet gaarn, niet met genoegen. Gewillig drinken beet: zich daartoe
niet laten dwingen, maar uit inschikkelijkheid mededrinken. Gaarn drinken beteekent,
zelf daarin genoegen vinden, vecl van drinken houden.
GAAUW, zie Behendig.
GSAUWDIEF, zie Behendig.
GADE, zie Echtgenoot.
GADELOOS, zie Onvergelijkelijk.
GADESLAAN, zie flanmerken.
GANSCH, zie Gaaf.
GAPEN, GEEUWEN.
Den mond opsperren. GAPEN geeft zulks
in het algemeen te kennen, terwijI GEEUWEN
het onwillekeurig opsperren van den mond
aanduidt, en eon gevolg van slaperigheid is :
wijd gap en. Gil doet niet dan geeuwen. Met

GAARMAKEN, zie Bakken.
GAARN, GEWILLIG,GOEDWILLIG, VRIJWILLIG.
Hij, die datgeen, wat hi' doet, ongedwongen doet, die doet het gewillig , vrijwillig,
goedwillig, gaarn. DU denkbeeld wordt door
VRIJWILLIG regtstreeks uitgedrukt, overeenkomstig met zijne zamenstelling • want het
duidt eenen wit aan, die vrij is, en door
geenen dwang geleid wordt. Een Veldheer
gebruikt tot eene gevaarlijke onderneming
die soldaten, welke zich vrijwillig daartoe
aanbieden, en derhalve daartoe nietgenoodzaakt worden. GEWILLIG onderstelt eenegeneigdheid des wils, waardoor men zich toegevend, inschikkelijk aan iets onderwerpt,
zonder zich daartegen te verzetten : hoe
moeijelijk de taak ook ware, welke men hem
opdroeg, nam hi' dezelve no tans gewillig op

eenen open mond en opgesperde oogen zion
is insgelijks de beteekenis van gapen, doch
alleen in den gemeenzamen spreektrant : hi'
stond daarnaar tegapen. Ook zegt men:de deur
gaapt, wan neer die niet wel sluit.Eene gapende wonde is eene groote wonde.in alle doze beteekenissen kangeeuwen n let gebezigd worden
GASTMAAL, zie Banker, Feest.
GA VEN, zie Hanley.
GEACHT, zie Jchten, Achting .
GEBABBEL, zie Babbelen.
GEBERGTE, zie Berg.
GEBEUREN, zie Beurt (Te).
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GEBEURTEN1S, zie Avontuur.
GEBIED, zie Beheer.
GEBIEDEN,

BEVELEN , GELASTEN, BEETEN, VER-

ORDENEN, VOORSCHRIJVEN.

Iemand zijnen wil te kennen geven, opdat
dezelve zijne handelingen daarnaar inrigte.
In BEVELEN, GEBIEDEN en GELASTEN , wordt
inzonderheid het begrip der verpligting ,
door den wil van hem, die beveelt, gebiedt,
en gelast , uitgedrukt •3 in VOORSCHRIJVEN de
bepaling der handelingen, welke, ter bereiking van zeker einde, moeten te werk gesteld worden, in VERORDENEN het denkbeeld
van overeenstemming , regelmatigheid en
orde. Een beer gelast zijnen knecht (draagt
hem den last op), om dit of dat te verrigten.
Een veldheer beveelt, den viand aan te vallen, want hij heeft het regt en de magi, om de
officieren en sold aten te verpligten, zijnen
wil te doen • en hij schrijft naauwkeurig voor,
hoe de casual uit gevoerd moet worden ,
naardien hi alles, wat daarbij in het oog
te houden isden
onder hem staanden
,
bevelhebber aanwijst •, hi' verordent alles
rde
o
p in behoorlijke
daartoe, op dat de troeen
aanrukken, in hunne bewegingen overeenstemmen, en in hunne ondernemingen elkander ondersteunen. Daarom kan ook de een
den anderennits voorschrijven en verordenen, schoon hij geene magt over hem heeft.
De arts schrijft den kranken eeneri levensre gel voor, welke dezelve in acht te nemen
lieeft, en verordent de artsenijen, die dezelve
moet innemen. Gebieden, berelen, gelasten
en HEETEN onderscheiden zich door den rang
en de magt dergenen, die onze handelingen
be ales. Heeten kan ook diegene, die onsge1ij ke is •, want het zegt oorspronkelijk zooveel,
als zeggen. Een kind zal tot zijne verontschulbijbrengen, wanneer het jets verkeerds
dill bb
gedaan heeft: mijn broeder, of mine zuster,
heeft het ml] geheeten. Gebieden wordt voor
edelergehouden, dan bevelen. Wanneer men
dus naauwkeurig wilde spreken, zou men van
de opperste heerschappij eigenlijk moeten
zeggen, dat zij gebiedt, niet beveelt, niet
gelast, en nog minder heet. God gebiedt over
de wereld, naardien alle din en zijn eigendom zijn, en Hij de hoogste Opperheer alley
g eesten is • Hem den bevelhebber der wereld
tenoemen, zou veel te weinig gezegd zijn.
GEB1T, zie Breidel.
GEBOD, zie Bevel.
GEBOGEN, KROM, GEKROMD.
Het een niet regtstandig is. KROM wordt
van alle dingen gezegd, welke niet rest
opgaande zijn, maar eerie zekere buiging
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hebben , zij mogen deze rigting van de
natuur, of op eene andere wijze bekomen
hebben. of ens dit begrip bevat krom
eigenlijk niet iets gebrekkigs. Kromme en
regte linen zijn, op zich zelve, noch schoon,
noch gebrekkig • zij worden het eene, of het
andere, naar mate Naar vorm voor dat een
waarin zij gevonden worden, al of niet dienstig is. De kromme buik van een schip is zoo
schoon, als de regte mastboom, en de kromme waldhoorn heeft zoo min ietsgebrekkigs,
als de re to fluit. Intusschen sluit krom, bij
sommige ding,
en een gebrek in, hetwelk
GEKROMD en GEBOGEN niet hebben. Geleromd
en gebogen duiden, derhalve, eene afwijking
van den re ten stand aan, welke aan iets
medegedeeld wordt •, en daar men bij de
handelingen van redelijke wezens een oogmerk onderstelt, zoo even gekromd en
gebogen te kennen, dat men aan iets dezen
vormgegeven heeft, dewijl deszelfs gebruik,
of deszelfs schoonheid dies vorderde. Sikkels
zijn krom, voor zoover zij den vorm van
kromme linen hebben, gekromd, voor zoover zij voor haar gebruik lien vorm moeten
hebben. Gebogen duidt nog eenen hoogeren
graad van schoonheid aan, waarvan de
grond in de edelere stof ligt, welke zoo
veêrkrachtig is, dat zij eene buiging aanneemt, of een dierlijk levee heeft, waardoor
lets zich zelf eerie schoone bulging kan geven.
Hieruit blijkt de origegrondheid der stelling
van sormige Taalleeraars, die beweren, dat
gebogen alleen van die din en gezegd word(
die voorheen regt waren , maar naderhand
krom geworden zijn. Immers, sommige neuzen worden gebogen, niet kromme genoemd,
schoon zij te voren nooit regt waren. Een
welgevormde voet mod gebogen zijn, een
kromme voet is wanstaltig. Daar , eindelijk, in het zedelijke, de edele eenvoudigheid van gezindheden eene standvastige rigting naar het hoofddoel van den
mensch, om regt te handelen, vordert, zoo
is alles, wat daarvan afwijkt, gebrekkig • en
krom beteekent, in zijnen oneigenlijken zin,
altoos ietsgebrekkigs : kromme we
in- •
slaan. Een krom en verdraaidgeslacht.
GEBOORTE, zie Afkomst.
GEBORGEN, ZEKER.
Datgeen, hetwelk geen kwaad te vreezen
heeft. GEBORGEN wijst op de oorzaak van den
toestand der zekerheid • want het stamt al'
van bergen, hetgeen bedekken en daardoor
voor beschadiging beveiligen beteekent.
Van hier is dat eer y geborgen , hetwelk
uit eengevaar , dat hetzelve dreigde, aan
eerieplaats gered is , waar het dat gevaar niet meer te duchten heeft. Zoo zijn
degoederen van een verongelukt schip ge-
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borgen, wanneer zij aan land gebragt zijn.
Een schat, die zoo die onder de aarde begrayen is, dat hi' niet gevonden en gestolen kan
worden, is geborgen. ZEKER, daarentegen ,
duidt eigenlijk de werking der beschutting
aan, onder welke de geborgene zich bevindt.
Want zeker is oogenschijnlijk met het latijnsche securus verwant , hetwelk de bewustheid in zich bevat, dat ons geen kwaad
wachten staat. 1)aarom wordt zeker ook
te
in zijne grootste algemeenheid in phats van
ewis gebruikt , om de bewustheid uit te
g
drukken, dat het tegendeel daarvan hetwelk men voor waar houdt , geen plaats
viden.
Geen zeeman, die uit de haven
n
kan
loopt, is zeker, dat hi' in dezelve ook weder
inloopen zal. GAL1LEI was zeker, dat men
to en de beweging der aarde eene gegronde
bedenkingen zou kunnen aanvoeren.
GEBREKEN, zie Feilen, Palen, Mangelen.
GEBREKKELIJK, RREUPEL, LAM, MANK.
Woorden, die een zigtbaar gebrek aan
de uitwendige leder' des menschelijken ligchaams te kennen geven. Wanneer dit gebrek het gebruik en de vrije beweging van
eenig lid verhindert, dan is dat lid en de
die aan de voeten lam is, is
mensch LAM; en hr are
KREUPEL. H i' bleep, uit eene beroerte, lam
aan de eene wide. Kreupel gaan beteekent
gebrekkelijk in den gang, van natuur, of bij
toeval, vertu aan de voeten zijn •; MANK
verschilt van kreupel alleen in de oneigenlijkedaarvan on tleende s preekwijzen. GEBREK—
KELIJK sluit ieder der bovengenoemde gebreken, als kreupel, mank, lam, in zich, en
ook all deze gebreken zatnengenomen. Hi'
is derhalve in den hoogsten graad gebrekkeWk, wiens harden of voeten verminkt zijn ,
of wrens geheele ligchaam en al deszelfs
ledematen niet die natuurlijke gesteldheid
hebben, welke tot hun gebruik en hunne
schoonheid dienstig is. Hi die geene armen en voeten heeft, is niet kreupel niet mank
en Diet lam •; hi' is gebrekkellyk. Zoo is ook
hij, wiens ledematen, schoon hi' die gegebruiken kan, scheef, verdraaid, enz. zijn,
gebrekkelijk. Iemand, die kromme beenen
heeft, loch charmed no tans goed voort
kan, is gebrekkelzjk, tnaar noch lam, noch
el , noch mank.
kreup
In de oneigenlijke beteekenissen verschille n de ze woorden nog meer van elkander.
Zoo zegt men, b. v., aan hetzelfde euvel
mank gaan, hetzelfde zedelijk gebrek hebben. Gij kunt voor mij niet mank aan, gij
kunt uwe natuurlijke geaardheid en ware
gedaante voor mij niet verbergen. Ook van
zaken, waarin eene merkbare gebrekkeplaats heeft
lijkheid
• : dat bewijs gaat mank.
De oneigenlijke beteekenis van kreupel heeft
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met dit laatste veel overeenkomst. Zoo zegt
men, b. v., kreupel schriiven, voor slecht
schrijven. Een kreupel, en gebrekkelijk
dichter, is hij, die slechte, stootende, lamme
verzen maakt.
GEBRUIK, ZEDE, GEWOONTE, MODE, TRANT.
Het overeenstemmende in de handelingen
engedragingen der menschen. ZEDE strekt
zich tot alles, zoo el inwendig als uitwendig,
uit, in de wijze van doen , in kleeding,
woning, enz. Er zijn inwendige en uitwendige zeden. De eerste worden naar de zedelijke wetten beoordeeld, en zijn, volgens deze, of
oed , of slecht •; de laatste betreffen alleen
g
het uiterlijke, en kunnen zedelijk onverschillig zijn •; zij worden loffelijk, goed of slecht
genoemd, in zoover zij teekenen eener goede,
n en eene van beide
of slechte denkwijs zij,
bevorderen. Voorheen was het eene al emeene zede, wanneer iemand niesde, hem
toe te wenschen : el moge het u bekomen !
thans niet meer. Weleer was het zede, am
twaalf wren het middagmaal te houden ,
thans is het in eenige groote steden zede,
zulks om vier urea te doen. De zeden eens
yolks hangen derhalve van de algemeene
beoordeeling van dat een af, hetwelk welchikkelijk
s
is. Naar de zeden
voegelij
k en
der Oosterlingen is het dekken van het
hoofd een bewijs van eerbied, naar de zeden
der westersche volken is het het ontblooten
van het hoofd. GEWOONTE onderscheidt zich
van zede, daardoor, dat bij de eerste de
beoordeeling van het welvoegelijke en schrikkelijke niet in aanmerking komt. In vele
landen is het de gewoonte, dat de voerlieden
tweepaarden naast elkander , in andere,
dat zij twee, Brie en meer paarden voor
elkander spannen. Hier ziet men niet op de
welvoegelijkheid. GEBRUIK is eene wijs van
handelen, waaromtrent men overeengekomen is, dezelve, bij zekere bezigheden en
verrigtingen, in het oog te houden en te
of en. Zoo hebben de handwerkers hunne
v
eigene gebruiken, bij het aannemen van leerlingen, enz., de onderwijzers der jeugd hebben de hunne, bij de inrigting hunner school,
enz. MODE is eene bloote gewoonte, welke
men volgt, omdat men haar voor aangenaam, en sus voor verkieslijk houdt. Zij strekt
zich uit over alles, wat den mensch omgeeft,
over zijne kleeding, over den opschik zijner
woning, over de aanrigting zijner tafel, over
zijne gezelschappelijke verkeering. enz. Voorbij het intreden in een
bee n was het mode,
gezelschap, links en re is eene menigte van
diepe buigingen te makers •; thans is het nog
mode, onder den maaltijd gezondheden te
drinken. Met deze be paling van het onderscheid tusschen mode en gewoonte strijdt
geenszins, dat er moden plaats hebben, welke
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niet aangenaam en bevallig zijn, ja zelfs zulke,
het
dezeif de voorstelling is , welke wij te
reeds gehad hebben. Nen heeft, ter
welke veelmeer belagchelijk en onaangenaam
voren
gedachtenis van LA.URENS KOSTER, eene eerzuil
zijn. Want, vooreerst, zijn de oordeelvelopgerigt. Doe dat ter mijner gedachtenis. —
linen der menschen over het aangename en
De herinnering daarvan is mij altoos aangebevallige, naar plaats en tijd, altoos zeer
naam • niet de herinrierin g daarvan •; want
onderscheidengeweest. Het gevoelen over de
men ze s t : zich jets herinneren ,en niet : zich
mode in de kleederdragt moet daarom inzonaan jets herinneren.
derheid dikwerf veranderen, dewijI het oude,
reeds daardoor dat het oud is,
ophoudt te
en en derhalve eene nieuwe mode, al GEDEELTE, zie Aandeel.
behag,
is die ook minder bevallig, dan de oude,
altoos de aanbeveling van het behagelijke der GEDEELTELIJK, zie Deele (Ten).
nieuwheid medebrengt. Men kan daarom de
gedurige afwisseling der m odes als een we- GEDENKEN, ZICH HERINNEREN, zie Gedachtenis.
zenlijk karakter beschouwen, waardoor zich
de mode van de bloote gewoonteonderscheidt. GEDICHT, zie Vers.
Want deze afwisseling kan geenen anderen
beweeggrond hebben,
dan de be eerie om te GEDOOGEN, zie Dulden.
behagen. Men kan derhalve de, op dezelfde
wijze voortdurende, kleederdragt der Ooster- GEDRANG, zie Toeloop.
lingen geene mode, maar wel eene gewoonte
noemen. De mode heerscht het incest bij het GEDURIG, zie Aanhoudend en Altoos.
geslacht, hetwelk zich, voornamelijk door
fijnheid van smaak en neiging om te beha- GEEST (BOOZE), zie Booze.
gen, onderscheidt. Haar aanzien kan zoolang
voor onschadelijk gehouden worden, als zij GEEST, GEMOED, HART, ZIEL.
zich niet met de bepaling van zedelijke voorHet inwendige onzigtbare wezen in . den
werpen inlaat, welke naar hoogere gronden,
mensch,
hetwelk het beginsel van deszelfs
en moeten beoordeeld
dan het enkele behag,
werkzaamheid is. Het is de zaak van den
warden. Want dan kan de ondeug,
d even
taalleeraar niet, de eigenlijke natuur van dit
zoo lit als de deugd, van het gezag dergewezen te bepaIen ; hi' beschouwt het slechts
nen, die in de mode den loonplegen te geven,
naar deszelfs werkingen en naar de beteekeeene soort van wettiging verkrijgen. THANT
nissen, welke hij daarvan in de taal vindt.
is eigenlijk de wijs van leven, welke in geHet woord ZIEL schijnt dit be inset in den
bruik is, of geweest is: hi' lee t naar den
algemeensten zin, aan te duiden. Van hier,
trant • zij kleedt zich nog fnaar den ouden
dat het leven en de levenskracht van een
trant . Zie hierover verder, bij Beloop.
levend ding eene der eerste en oudste beteekenissen van het woord ziel is : soo suitgij
GEBRUIKEN, zie Aanwenden.
geven ziele voor ziele. BIJBELVERT. In dezen
zin is het bij ons verouderd, behalve in eenige
GEDAANTE, zie Figuur.
spreekwijzen,welke daarmede overeenkomen,
b. v. : de ziel is uit hem gevaren. De ziel is
GEDACIITE, zie Bedenking,
Bedunken.
er nit • waartoe ook ontzielen behoort, voor
het leven benemen. Wijders wordt het woord
GEDACHTENIS, GEHEUGEN,
HERINNERING.
ziel genomen voor het vermogen, de kracht,
De voorstelling van iets, met de bewustomgewaar te worden en te begeeren : de
heid, dat het hetzelfrle is, hetwelk men zich
zielen der dieren • bijzonderlijk voor dit verreeds voorgesteld heeft. GEHEUGEN is het vermolten in den mensch: mine ziel is bedroefd,
ma en om zich de zaken met bewustheid
verheugt zich, enz. , vervolgens, voor een
te herinneren : eengoed, een gelukkig geheumet eerie redelijke ziel begaafd schepsel, voor
gen. Ook het vermogen, om zekere voorsteleen' mensch: deer werden, op lien day, tot
linen te bewaren, en dezelve naderhand,
haer toegedaen omtrent Brie duizend zielen.
bij gelegenheid, weder te voorschijn te roeBIJBELVERT. ZOO bevat eene stall Lien duizend
pen, en Ot1S te vertegenwoordigen : lets aan
zielen, wanrieer zij zoo vele inwoners heeft.
zijn geheugen toevertrouwen •; eene plaats uit
Geene ziel (geen mensch) zal daarvan ooit iets
het geheugen bijbrengen. HERINNERING en
te wezen komen. Ook voor elk levend wezen,
GEDACHTENIS onderscheiden zich daarin van
mensch of dier : er wasgeene levende ziel in
elkander, dat het eerste het herkende eener
hetgansche huis. Insgefijks, in eenen oneivoorstelling beteekent, welke weder in ons,
genlijken zin, voor dat een hetwelk aan iets
d. i., in onsgeheugen, gebragt wordt •, ter'even, regelmatige beweging en werkzaamwijI het andere, van denken afkomstig, aanheid mededeelt. Zoo is iemand de ziel van
duidt, dat wij daarbij denken, namelijk, dat
het werk, wanneer deszelfs behandeling
24
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voornamelijk van hem afhangt. De lie is
de ziel van alle Christelijke deugden. Zoo
noemt men ook dengenen, die door zijn aanzien, zijnen raad en zijne welsprekendheid,
op de besluiten eerier vergadering eenen
,
sterken invloed heeft
de ziel derzelve. In
eenen nog ruimerenzin, voor het voornaamste, wezenlijkste deel, de noodzakelijkste eigenschap eener zaak : eene bondige kortheid
is de ziel der oden van ANAKREON. Met het
woord GEEST drukt men, in onze taal, voornamelijk eene onligchamelijke zelfstandigheld uit, die door verstand, oordeel en wil
werkzaam is. In lien zin wordt er God, het
allervolmaakste wezen, door verstaan : God
is een oneindige geest. Schepselen van welke
mengelooft, dat zij onbeligchaamde wezens
zijn, als de Engelen • loch met bijvoeging
van eene of andere eigenschap : hentelgeesten,
goede,gedienstige geesten. Duivelen: booze,
onreinegeesten. De ziel des menschen : de
mensch is een schepsel, zeer ver boven de
dieren verheven, alzoo hij eenen onsterfelijkengeest bezit. Ook wanneer dit wezen van
het ligchaam afgescheiden is : zijn geest
waart nog om de graftombe. Een afgestorvane het rijk der geesten, bij de dichters
het schimmenrijk genoemd. Een spooksel,
naar de denkbeelden van het yolk : men zegt,
dat, in dat huis, een geest in het wit gekleed
verschijnt. Denkelijk , dat men , met het
woord geest, eerst den adem heeft willen
aanduiden, de sterke uitblazing van de lucht
uit de loner)
door dezen kiank nabootsende.
g
Immers, hetgrieksche itveuptc, gelijk ook
het latijnsche spiritus, komt van een woord,
dat ook uitblazen beteekent. Van hier den
geest, den adem uitblazen. De gedachten:
hi' laat zijnen ganschen geest uit. Vernuft :
in dat kind ontdekte zich vroeg een groote
geest. Iederegeestgesteldheid van den
mensch : droevig , blijde opgeruimd van
geest. Eerie heerschende gezindheid, een gevoelen, dat het meest in het oog loot
P : de
geest deter eeuw. JUen konde in die aanmerkin en weldra den geest der vergadering ontdekken. Iemand, die in een of ander yak
groote vermogens bezit: er stond niet eerder
een aantal vangoede dichters op, voor dat
eengroote geest, door een meesterstuk, den
algenteenen nazjver ontvonkte. Schoon men
spottenderwijze iemand een' geest, een' sterkengeest noemt, die van zichzelven gelooft,
t dan andere menschen te
meerder doorzig,
hebben, moet men, onder die benaming,
echter den man verstaan, die zich, door zijne
overtuiging, boven al de twijfelingen en
tegenwerpingen verheft, waardoor zich een
ztvakkegeest zoo lit van het eerie gevoelen
naar het andere laat Leiden. Iemand, die de
voorste in eene stoute onderneming is, en
zich, in eenige boosheid, het meest van alien

laat zien, heel, een geest ; van bier oproergBest, wargeest, woelgeest, enz. — Hetgeen
aan de natuur van eenengeest, om zijne
vlugheid, fijnheid en onzigtbaarheid, zeer
nabij komt, draagt bij ons ook den naam van
gBest. Dus noemen wij het vioeibare, vlugtige, werkzame wezen, dat deels door gestin g ontbonden, deels door overhaling, uit
verscheidene ligchamen g
etrokken wordt
als : wijngeest, vitrioolgeest, enz. Van bier
geestojk, dat veel gees!, bezit. Ook het fijne,
vloeibare, welks zitplaats men in onze zenuwen onderstelt, en hetwelk men voor de
werkende oorzaak, of ten minste voor het eerste en voornaamste huipmiddel van alle beweging en gevoel aanneemt, heet geest zijne
geesten zijn door het vroeg opstaan geheel
uitgeput. De levensgeesten. — Ook wordt de
voorname inhoud van een boek, ofgeschrift,
geest genoemd : grj behoeft het gansche stuk
niet voor te lezen ; deel er mij den geese naar
van mede. Insgelijks spreekt men van den
geest der wet , zijnde derzelver onzigtbare
grond en weldadige bedoeling, welke alleen
door verstandig nadenken kunnen gekend
worden , overstaande tegen den letter der
wet. In den bijbeistiji heeft di t woord ook nog
bijzondere beteekenissen. De heilige geest. De
gaven van den geest : God gee ft hem den
gees: niet met mate. De godsdienst van het
nieuwe verbond : debediening van dengeest.
De vernieuwdegezindheid des harten, door
de kracht der waarheid : het vleesch be °t
teen den geest. Verrukking van zinnen, verbeelding : ik zag in den geest, enz. hit al
deze voorbeelden blijkt het onderscheid
tusschen ziel engeest , en tevens, dat zij,
in de meestegevallen, met elkander niet
kunnen verwisseld worden. Aangaande GEHOED en HART, voor zoo ver die met elkander,
en met ziel en geest zinverwant zijn, zie men
het artikel
GEESTIG, zie Aardig.
GEESTRIJK, zie Geest.
GEEUWEN, zie Gapen.
GEHECHT ZIJN, zie Aankleven en Beminneti.
GEHEEL, zie Gaaf.
GEHEIN, HEIMELIJK.
et een voor anderen verborgen moet blijyen. Men heeft HEINELIJK wel eerisdaardoor
van GEHE1M willen onderscheiden , dat het
eerste zoo wel in eenen kwaden alsgoeden
zin, het andere daarentegen alleen in eenen
goeden zin, het eerste alleen omtrent kleinigheden, het andere omtrentgewigtige taken
zougebruikt worden. Doch voor beide vindt
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men noch in de afleiding, noch in het taalgebruik eenigen grond. Eene zamenzwering
is zoo wel lets kwaads, als ietsgewigtigs, en
echter zegt men zoo wel eene heimelijke, als
eene geheime zamenzwering. Het eenige onderscheid dezer woorden moetgezocht warden in de zamenstelling des woordsheintelijk
met den uit an hj,
k hetwelk zoo veel is als
gelijk, en, met bijvoegelijke naamwoorden
verbonden, eene vermindering van het begrip des stamwoords aanduidt. Zij werd ziekelijk, gelijk aan eene zieke •; — hi j vergai
grootmoediglijk, gelijk aan eenen grootmoedi en •; beide is derhalve niet geheel ziek en
grootmoedig ; en zoo is het ook met heimelijk,
nietgeheel geheim. Wanneer men derhalve
dat een heimelijk noemt, hetwelk de eene den
anderen in het oor fluistert ; terwijl het een
een wezenlijk geheim is, daarentegen vordert,
dat men zich van hetgezelschap afzondere en
ter zijde ga, om zeker to zijn, dat men niet
gehoord wordt, zoo is de reden daarvan, dat
men, in het laatste geval, het onderwerp des
gespreks meer poogt to verbergen, dan in
het eerste. Dat men dit , bij gewigtige
din en meer zal wilier) doen, dan bij kleinigheden , is natuurlijk ; doch dit is een bijkomend be grip , hetwelk niet algemeen is.
Wanneer een dichter zegt, dat een beekje
heimelijk door het bosch vliet , dan wit hi'
niet to kennengeven , dat het beekje geheel
verborgen blijft , en deszelfs water nergens
ezien wordt. Ook komt hier het denkbeeld
g
eenergewigtige zaak , of eener kleinigheid
niet teas.
A
Donker.
GEHEIMZINNIGzie
,
GEK, zie Dwaas.
GEKIIOMD , zie Krom.
GEKWETST, zie Kwelsen.
GELAAT , zie Aangezigt.
GELASTEN, zie Gebieden.
GELDEN, kosTEN.
Eenenprijs in geld hebben waarvoor lets
gekocht kan worden. De wijn kost en geldt ,
in ons land, thans veel meer , dan voor vijfti g jaren. GELDER duidt dezen prijs aan , van
de zijde der waarde een dings, KOSTEN , van
de zijde der som , welke daarvoor gegeven
wordt • want gelden heet eigenlijk waarde
hebben. Hetgeen derhalve de verkooper, die
zijne waar naar welgevallen , of naar
digheden , eene waarde kan toekennen , daarvoor vordert, dat geldt zij ; het een de kooper
daarvoor betaalt, dat kost zij hem. De boter
geldt thans uicht stuivers het pond , doch daze

kost mij maar zeven stuivers. — De Westindische waren , welke ter plaatse waar
geteeld en bereid worden , weinig gelden ,
kosten in Europa veel,
uit hoofde van de
dure vracht en de hooge verzekering.
GELDSTRAF , zie Boete.
GELEERD

,
WIJS VERSTANDIG.

en VERSTANDIG komen daarin met elkander overeen , dat zij eigenschappen zijn
van iemand, die vele duidelijke, gegronde
begrippen heeft en dezelve in oefening
breng,
t terwijI iemand zeer GELEERD kan
wezen, zonder wtjs en verstandig to zijn.
Hij, die de bestedoeleinden en middelen kent,
verkiest en in werking brengt , is wijs. Hi' ,
die eenen zekeren rijkdom van zulke begripen bezit, waardoor men de doeleinden en
P
nuttigheden der din en leert kennen , en
dezelve in zijne vrije handelingen aanwendt,
die is een verstandig mensch. iemand , die
zijn !even aan zinnelijke verlustigingen opoffert , handelt noch unjs noch verstandig ; niet
wzjs , want hi' wendt het leven niet tot de
beste einden aan • niet verstandig , want hi'
toont , dat hi' het wezen en de waarde der
din en niet kent , en de middelen versmaadt,
die zijnen waren welstand kunnen bevorderen. Geleerdheid is zoo verschillend van
wijsheid en verstand dat men dezelve naauwelijks als zinverwant zou kunnen beschouwen, zoo de ondervinding niet leerde, dat zij,
in de zamenleving ,
dikwerf verwisseld
warden, Geleerdheid be salt zich tot eerie
door oefening verkregen uitgebreide kennis
van zaken, welke zonder wijsheid en verstand
karviplaats hebben. Dit leeren ons de voorbeelden vangroote geleerden, die, in vele
opzigten , dwaas en onverstandig handelen.
Er zijn vele wizen en verstandigen, die eene
aanspraak op geleerdheid kunnen makes
terwij1 vele geteerden verstand en wijsheid
misseu.Vindt men intusschen wijsheid en
verstand metgeleerdheid vereenigd, dan treft
men de hoogstmogelijke volkomenheid der
menschelijke natuur aan.
Wig s

GELEERDHEID, zie Geleerd.
GELEGENHEID, zie Aanleiding.
GELIJKVORMIG, zie Eenvormig.
GELOOVEN, zie Achten.
GELUK, FORTUIN.
De staat van welstand, welken men natuurlijk wenscht. FORTUIN is, in de fabelleer, de
geluksgodin, van het lat. fortuna ; maar dit
woord, schoon am deze reden vrouwelijk,
wordt ook voor allerleigeluk genotnen, en
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dan als onzijdig gebruikt. Van bier: zijn fortuingaan zoeken, — zijn fortuinmaken, enz.
En hieruit blijkt, dat fortuin eigenlijk meet
op een toevallig, onvoorzien, geluk ziet, dat
uitgunstige voorvallen en gebeurtenissen
voortspruit ; GELUK, daarentegen, op weldaden der natuur en hetgenoegen, hetwelk wij,
bij het genot daarvan, smaken. Het uiterlijke
welzijn maakt het fortuin van iemand uit,
zelfs ‘dan, wanneer hetzelve hem het ware
welzijn niet verschaft. De inwendige voldoe•
ning brengt ons het ware geluk aan, zonder
dat wij daarbij ons fortuin m akers. De man,
die verkrijgt het een hi' eigenlijk niet verdient, wien de fortuin van zelvegunstig is,
zonder dat hi' zelf daartoe iets aanbrengt,
maakt fortuin. De dienaar welke verkrijgt
betgeen hi' verdiend heeft, is gelukkig. Hij,
wien alles toelacht, allesgelukt, maakt fortwin ; hij, die met zijn lot en met zichzelven
tevreden is, smaakt geluk.
GELUKKIG, ZALIG, GELUKZALIG.
De toestand, waarin iemand die goederen
en voorregten geniet, welke hi' voor zich
wenscht, en hij, die zich in dezen toestand
bevindt. Diegoederen en voorregten zijn
uitwendige en inwendige, of natuurlijke en
zedelijke. Tot de eerste behooren gezondheld, rijkdom, aanzien, eer, enz. ; en daar
deze van vele oorzaken afhangen, waarover
wij niet beschikken kunnen, zoo zien wij die
voiirgeschenken des geluks, of eens gunstigen toevals aan, en noemen hem GELUKKIG,
die ze bezi t. De in wend ige goederen, als eerie
zuivere, schuldelooze ziel, een goed geweten,
een verlichtegeest, vrij van vooroordeelen en bijgeloof, een deugdzaam ha tft, gemoedsrust, enz., staan meer in onze mat
wij schrijven dezelve daarom niet enkel het
geluk toe. Maar zij zijn ook hoogere, voortreffelijkere goederen ; want met derzelver
bezit is hetgenot op het naauwste verbonden, terwijI een mensch, midden in den overvloed van uiterlijke goederen, zeer ongelukkig kan zijn, wanneer het hem aan de
inwendige goederen mangelt. De goederen
des geluks hebben alleen eenige waarde, in
zoo ver zij ons een aangenaam genot verschaffen, hetwelk echter door velerlei omstandighederi verhinderd, of verbitterd kan
worden • en hiervan is het genot der inwendige goederen niet afhankelijk. Hij, die deze
bezit engeniet, is ZAL1G, en dit bezit en genot
is zijne zatigheid. Deze zaligheid kat] dan
ook den mensch doorgcen toeval, waaraan
de uiterlijke voorregten onderworpen zijn,
ontroofd worden. Zij kan zelfs het gemis
en verlies des uiterlijken geluks vergoeden ; want de wijze zoekt zijne rust en
tevredenheid niet in het bezit van onzekere
en vergankelijke din en ; hi' geniet zichzel-
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y en ; en ditvervult hem meteenen inwendigen vrede, en met eene zaligheid, welke hi'
voorgeene uiterlijke voorregten wil verruilen, en in het bezit van welke hi'j alle andere
goederen des geluks gemakkelijk ontberen
kan. GELUKZALIG is hij, die uit- en inwendig
tevensgelukkig is, die de natuurlijke zoowel als de zedelijke voorregten, of goederen
desgeluks bezit •; want het is zamengesteld
uit geluk en zalig, hetwelk het voile bezit
van iets aanduidt, ook in eenen kwaden zin;
zie Bampzalig. Gelukzalig wordt ook voor
dat een genomen, hetwelk ons op zich zelf
wezenlijk gelukkig maakt •; in tegenoverstelling van enkel gelukkig, hetwelk een zeker
toeval onderstelt ; b. v., een gelukkige oorlog
is zulk een, welke zonder schadegevoerd
wordt en wel uitvalt; een gelukzalig leven
heeft betrekking op de zaak zelve. Een gelukkige day is zoodanig een, waarop ons,
toevallig, iets goeds wedervaart •; een gelukzalige (la is die, waarop wij iets erlangen,
hetwelk onzen waren welstand bevordert.
GELUKZALIG, zie Gelukkig.
GEMAAL, zie Echtgenoot.
GEMAGTIGD, zie Bevoegd.
GEMATIGDREID, zie Bedaardheid.
GENEENLIJK, zie Doorgaans.
GEMEENZAAM, zie Gezellig.
GEMOED, zie Aard en Geest.
GENADIG, BARNHARTIG.
Geneigd, om iemand wel te doen. Het voorwerp der BARIIIIIARTIGHEID is de ellendige en lijderide, het voorwerp der GENADE is een onwaardie. Wij zijn barmhartig jegens dengenen,
welken A ij in ellende zien, en die onze hulp
behoeft. Een arme, nooddruftige, die veel lijden moet, wekt onze barmhartigheid op; wij
worden door zijne ellende geroerd, en bewogen, om hem zoo veel mogelijk te hetP Wij zijn genadig jegens iemand, welken
wij goed doen, schoon hi' bet niet verdiend
heeft en onze weldaden onwaardig is. Zoo
betoonde de weldoende Samaritaan (in het
n. T. zich barmhartig 'ens den gewonden hulpeloozen Jood, die °rider de moordenaarsgevallen was. David, daarentegen,
bewees (in het o. T. Simei genade, dewijl
hi' hem zijne beleediging ver of zonder
die naar verdienste te straffen. Zie verder
Barmhartig, Iflededoogend.
GUNSTIG, GENADIG, GENEIGD.
GENEGEN,
Door de drieeerste wordt de verschillende
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GERE.

wijs, waarop de liefde jegens anderen ge- GENEIGD, zie Genegen.
oefend wordt, aangeduid. Het laatste, namelijk GENEIGD, worth dikwerf, doch verkeerde- GENEIGDHEID, zie Genegen.
lijk, in denzelfden zin gebezigd, zijnde
y
e neigd, ei genlijk, zoo veel als overhellend
, GENOEGEN, zie Blijdschap.
van neigen : hi' is tot het kwaad geneigd.
Een toornige is tot loom ,
een dronkaard tot GEOEFEND, zie Bedreven.
drank geneigd. GENEGEN, van nzjgen, uit hoffelijkheid of eerbied, het .ligchaam, door GEREED, zie Bereid.
bulging van de knieen, eenigzins naar de
aarde bewegen, is, als bijvoegel. naamw., GEREEDSCHAP, WERKTUIG, INSTRUMENT.
Deze woorden komen daarin overeen, dat
van het ligchamelijke tot het onligchamelijke
zij, in het algemeen, de middelen aanduiden,
overgebragt, en drukt de liefde jegens andewaardoor iets vervaardigd wordt. Afzonderren het algemeenste uit •; zij wordt door geen
lijk beschouwd, verschillen zij echter in zoo ver
onderscheid van stand bepaald, en vindt tusvan elkander, dat GEREEDSCHAP al diegrove,
schen gelijken, zoowel als tusschen hoogen
eenvoudige din en beteekent, door middel
en la en lasts : zij waren elkander ,peer
van welke een we rkman zijnen handarbeid
genegen. GUNSTIG duidt op de keus der voorverrigt, als : zaag, boor, hamer, en verder
werpen, aan welke wij onze liefde betoonen,
al het timmermans- wagenmakers- schrijnen welken wij zekere waarde en verdiensten
werkersgereedschap, enz., terwijI een WERKtoekennen ; tevens op het goede, hetwelk
TU1G zoodanig iets aanduidt, waardoor groute
wij den voorwerpen onzer gunst wenschen,
en moeijelijke werken uitgevoerd worden,
en wanneer het in onze mat staat, gaarn
dikwerf ook op zich zelve en zonder het beten deel willen laten vallen. Deze beteekestuur van menschenhanden. Zoo is een windnissen heeft dit woord van zijnen stam, het
aas, een dommekracht, een werktuig. De
werkw. gunnen. Wanneer wij iemand gunlandbouw heeft gereedschappen en werktuistiq zijn, dan wenschen en bevorderen wij
gen ; tot de eerste behoort het houweel, tot de
hetgeluk van onzen gunsteling, welken wij,
andere deploeg . Men heeft gereedschap noogelijk wij ten minste gelooven, uit verscheidig. orn een werktuig to maken. INSTRUMENT,
denen, we ens zijne goede eigenschappen,
zijnde een onduitsch woord, van het lat.
tot een voorwerp onzen gunst gekozen
instrumentum, doch in de taal reeds overhebben. Dat de gunst dikwerf wezenlijke
genomen, is nagenoeg hetzelfde, als ons
voorregten over het hoofd ziet, en jegens
vverktuig, schoon het gebruik ook hieromuiterlijk schoone eigenschappen eene partijditrenteenig onderscheid in acht neemt. Door
ge genegenheid koestert, is eerie dwaling,
instrument verstaat men gemeenlijk een werkwelke de niet altijd beredeneerde liefde des
tuig van eene verheven uitvinding, hetwelk almenschen niet ontgaan kan ; maar bewijst
lee door deskundigen kan gebruikt worden,
niets teen de eigendornmelijke beteekenis
en in de beoefening van kunsten en wetendes woords. GENADIG is hij, die zijne liefde
schappen on misbaar is. Zoo hebben de wonddoor onverdiende weldaden aan dengerinartsenijkunde, de wiskunde, enz. hare bijgeren bewijst, of aan hem, die op dezelve
zonder kunstig gemaakte instrumenten. Ook
geen regt heeft en die ook niet vergelden
kan. lemand smeekt datgeen van een' andeheeft de toonkunst hare muzi:jkinstrumenten.
Gereedschappen en werktuigen , zijn eigenren als eene genade, waarvan hi' weet, dat
lijk uit noodzakelijkheid, uit behoefte uit ehi' het niet met regt kan vorderen, en
hetwelk of zulk eerie hoo ge waarde heeft,
vonden, instrumenten zijn voortbrengsels
van het vernuft der menschen en dragen blijdat de vergelding daarvan hem onmogelijk is, of van zulk eenen magtigen perken van derzelver meerdere beschaving. Aan
soon komt, die niets van hem behoeft
degewone gereedschappen en werktuigen
dat hi' zou kunnen geven. Wanneer het
van een yolk kan men deszelfs vlijt en
arbeidzaamheid leeren kennen, aan deszelfs
Opperhoofd des Staats eenen misdadiger,
welken de wet veroordeelt, van de straf vrijinstrumenten de vordering, welke het in
de beoefening van kunsten en wetenschappen
spreekt, dan is deze vrijspraak genade •; en
daar wij op de weldaden des hoogsten Wegemaakt heeft. Werktuig onderscheidt zich
zerisgeen regt hebben, en dezelve niet vernog van gereedschap en instrument, daargelden kunnen, zoo noemenuij al het goede,
door, dat het ook oneigenlijk gebezigd wordt
hetwelk wij van God ontvangen, bewijzen
voor alles, wat als hulpmiddel ter verrigting
zijner genade, en hem, die het ons schenkt,
van iets verstrekt: het teedere werktuig des
gezigts. Ili' was het werktuig der Voorzieonzen genadigen Vader. Zie verder Genadig,
Barmhartig.
nigheid ter bevordering van den vrede.
GENEGENHEID, zie Genegen.

GEREGTIGD, zie Bevoegd.
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GIER.

GESCHAKEERD, zie Bont.

GEWILLIG, zie Gaarn.

GESCHENK, zie Gaaf, Gaven, Gift.

GEWIS, zie Geborgen en Zeker.

GESCHIKTHEID, zie Janleg.

GEWOND, zie Kwetsen.

GESLOTEN, zie Diyt.

GEWOONLIJK, zie Doorgaans.

GESTADIG, zie ilanhoudend en Altoos.

GEZANG, zie Deun.

GESTALTE, zie Figuur.

GEZANT, zie Afgevaardigde.

GESTORVEN, zie Dood en 4flijvig.

GEZET, zie Dik.

GESTRENGHEID, zie Ernst.

GEZIGT, zie ilangezigt.

GETAL, zie Aantal.

GEZWIND, zie Aanstonds.

GETALMERK, zie Offer.

GIDS, zie Leidsman.

GEVANGENIS, KERKER.
Deplaats, waar iemand gevangen gehouden
wordt. GEVANGENIS kan echter iedereplaats
beteekenen, waar zich iemand als gevangene
bevindt, en welke hi' niet verlaten kan.
Staalsgevangenen, b. v., hebben door
hunne bijzondere gerangenissen, welke geene
eigenlijke KERKERS , maar dikwerf gewone
kamers, ja somwijlen huizen en tuinen, met
muren om even zijn. In eenige Katholijke
landengebruikt men de nonnenkloosters tot
gevangenissen van aanzienlijke vrouwen
Wier schuldig gedrag men geheim houden, of
welke men verhinderen wil, zekere onteerende verbindtenissen, waardoor zij zich strafbaargemaakt hebben, tot stand te brengen.
Een kerker, zijnde het lat. carcer, is de en
plaats,waarin een gevangene opgesloten wordt.

GIERIG, zie Eergierig.

GEVECHT, zie Slag.
GEVEINSDE, zie Fijmelaar.
GEVEN, zie Brengen.
GEVEN, (TE KENNEN) zie Berigten.
GEVEN, (TE BORG) zie Borgen.
GEVOELEN, zie Bedunken.
GEVOLG, (BIJ) zie Derhalve.
GEVOLGELIJK, zie Derhalve.
GEWAARWORDINGEN, zie Bemerken.
GEWAG, zie Berigt.
GEWAS, zie Plant.
GEWIGTIG, zie Belangrijk.

GIERIG, KARIG,VREK, HEBZUCHTIG, SCHRAAPZUGHTIG, INHALIG.

Deze woorden duiden eene overdreven
be eerie aan, om datgeen te bezitten hetwelk men voor eengoed houdt , inzonderheidgeld. Deze be eerie kan op tweederlei wizen werken •, namelijk, zoowel door
verkrijgen , als door behouden. HEEZUCH–
TIG , SCHRAAPZUCHTIG en INHALIG drukken de
onordelijke en te sterke be eerie uit, om veel
te verkrijgen •, hetwelk uit de zamenstelling dekt zijnde hebzucht eene
zer woorden reeds blij,
zucht, of begeerte, om te hebben, schraapzucht en inhaligheid, om naar zich te schrapen en te halen. Inhalig is no tans minder
slerk, dan heb- en schraapzuchtig. De grootste verkwister kan inhalig, heb- en schraapzuchtig zijn, en hi' grijpt alle middelen aan,
hoe slecht die ook zijn, om de schade, welke
zijn vermogen door zijne verkwisting telkens
lijdt, weder te her teller en op nieuw zijne
heerschende neiging te voldoen. De inhalige,
heb- en schraapzuchtige raapt alles zamen •,
het is hemgenoeg te hebben, te halen en te
schrapen, maar dikwerf om het weder
te verkwisten en te verspillen. Het karakter des KARIGEN is te behouden het een
hi' heeft. De liefde tot het geld gebiedt
hem, zijne uitgaven zoo zeer te verminderen, als maar mogelijk is, en aan deze
neiging alle verkwikking en zelfs de achting
van anderen op te offeren •, terwijI hi' zich
zelven veel onthoudt, welks genot zijn vermogen hem toelaat, en zijn stand vordert.
Hij, die karig is, gedt weinig, en het een
hi' geeft, geeft hi' ongaarn. — GIERIG vereenigt in zich zoowel hebzucht, als inhaligheid, karigheid en schraapzucht ; want tie
gierige poogt met dezelfde overdreven begeerte, zijne schatten te vermeerderen, als
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hi' zich onthoudt van dezelve, door de geringste uitgavert, te verminderen. De gierigheid heeft hare verschillendegraden • en
naar deze bepaalt zich de graad van verachtin g en afkeer, welke haar vergezelt. Reeds
als mensch , diegeen ander goed kent , dan
hetgeld, en de waarde van den mensch slechts
Haar deszelfs rijkdom beoordeelt, wien zijne
schatten alleen daardoorgenoegen aanbrengen, dat hi' dezelve opgestapeldvoor zich ziet
liggen, Wiens eigenbelang altoos met het belang van het algemeen in stria is,— reeds als
de achting
e
zulk een gierige
heeft
den
liefde zijner medemenschen verbeurd. Want
hij, die niets dan datgeen bemint en hoogacht,
hetwelkgroote zielen verachten , hi' moet
klein en verachtelijk zijn. Een nog hooger
graad van gierigheid maakt ook onbarmhartig, onregtvaardig,
en omtrent de zoetste en
heiligste pligten, zelfs jegens kinderen en
naaste bloedverwantengevoelloos. En hier
wordt zij afschuwelijk. VREK eindelijk ,
dat oulings stout , moedig , roekeloos beteekendezijnde
een en hetzelfde
woord
,
,
als bet deen, frek, hoogd. frech, fr. farouche
,
hit. ferox, wordt meestal voor in
eenen hoogen graad schraapzuchtig gebezigd , en zelfs dikwerf nog door bijvoeging van het woord gierig versterkt :
hi' is een gierige vrek. De over an van
het denkbeeld van moedig , stout , tot dat
van gierig, schraapzuchtig, kart ontstaan
zijn uit het misbruik, hetwelk de duitsche
adel, in de middeleeuwen, van zijnen moed
en zijne krachten maakte, om allerlei roof te
zamen te schrapen.
GIERIGHEID, zie Gierig.
GIJZELAAR, zie Borg.
GISPEN, zie Bedillen.
GISSEN, zie Dunken.
GISTEN, zie Schuimen.
GLAD, zie Effen.
GLIMMEN, GLOEIJEN, SDIEIILEN, BRANDEN.
Het algerneene , waarin deze woorden
overeenkomen, is de ontwikkeling der warmtestof , waardoor dezelve zigtbaar en voelbaar wordt. BRANDEN onderscheidt zich
van de overige woorden daardoor, dat het
zulk eene ontbinding der wartntestof aan•
duidt, welke door eene vlam, of door eene
hevige opwaartsche beweging , zigtbaar
wordt. De kaars wil niet branden. Steenen
branden niet. Degansche stad brandde
stond in brand. GLGEIJEN en GUNMEN welke
van dezelfde afkomst zijn , en eigenlijk
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eenen sterkenglans van zich geven beteekenen, geven als zinverwant met branden ,
zulk eenengraad van ontbinding der warmtestof te kennen, waarbij dezelve nog op de
oppervlakte des brandenden ligehaams
zonder zich tot eene vlam te verheffen. Men
wordt dezelve daarom ook alleen door het
gevoel en den sterken glans gewaar, dien het
brandende voorwerp daardoor bekomt. Hetgeen geheel en al van het vuur doordrongen
is, het moge van eenen brandbaren aard zijn,
of niet, gloeit : de oven gloeit • eengloeijende kogel. Glimmen wordt gezegd, wanneer nog vuur aan lets ondekt wordt, zonder eene vlam van zich tegeven: onder
de asch hebben de vonken nog lang geglommen. Eenegeglommen kool. SMEULEN is
eigenlijk wel aangeglommen zijn, loch niet
branden, maar slechts een weinig rooken :
nat hout brandt niet ligt, het smeult slechts.
Nadat het huis afyebrand wa8, smeulden de
balken nog eenige dagen, onder het puin,
dat is, zij brandden en rookten nog, zonder
dat men de vlam ontdekte. Er smeult lets
onder de asch. Onaangezien de hierboven
opgegeven eigenlijke verklaring van branden, wordt dit woord echter nog in andere
beteekenissengebezigd, als, in opzigt tot de
daardoor veroorzaakte hitte en smertelijke
gewaarwording : kokend water brandt geweldig. Als bedrijv., door het vuur laten
vergaan, inzonderheid, om zich Licht en
warmte te verschaffen turf, hout, steenkolen
branden, — olie , waslicht branden, enz. Ten
aanzien van zekere gewaarwording, eenigzi ns
overeenkomende met die, welke door het
branden, veroorzaakt wordt, bezigt, men ook
dit woord. Zoo zegt men van zeker kruid, dat
bet brandt, waarvan brandnetel. Depeper
brandt op de tong. De grand brandde onder
mijne voeten. Oneigenlijk : brandendeoogen,
welke schijnen te branden. In zijne on en
brandden ongeduld en lie de. Voor eene hevie
drift gewaarworden, zegt men, b.
g
V. : van verlangen, van toorn, enz. branden. Het geheim brandde mij op het hart,
om het ongeduld aan te duiden, hetwelk men
gewaarwordt, wanneer men gaarn een gehelm zoude openbaren. Gloeijen wordt insgelijks oneigenlijk gebezigd, voor rood zijn,
eene vurige kleur hebben : zijne oogen gloeiden door den drank. Voor beet of warm
zijn : mzjne handers gloezjen. Ook gloeit de
blos op de wan en, wanneer schaamte de
kaken rood verwt. Zoo gloeit de Borst voor
hetVaderland. Smeuten worth rnede in
eenen oneigenlijken zin gebruikt, wanneer
men zegt : er smeultiets, voor : er is jets in
hetgeheim gaande, dat eerlang openlijk
uitbarsten zal. Er smeult een vreesselijk oproer, er zijn daarvan geheime beginselen.
Zie verder Brand.
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GLINSTEREN, zie Blinker.
GLOED, zie Brand.
GLOEIJEN, zie Glimmen.
, ZONDE, ZONDIG ,
GO DDELOOS, GODDELOOSHEID
ROEKELOOS, ROEKELOOSHEiD, ONDEUGD, ONDEUGEND.

Aldeze woorden komen daarin overeen,
dat zij iemand aanduiden, die tegen de zedelijke wetter aanhandelt. ZONDIG is diegene,
op wren zekere schuld rust , Welke door
straf, of, naar de ruwe begrippen der menschen in hunne kindschheid, door andere verzoeningsmiddelen, kan uitgewischt worden.
ONDEUGD is mangel aan deugd, en dus een
geringer kwaad, dan zonde ; schoon zondig
en ondeugend daarin overeenkomen, dat zij
zekere verwaarloozing van pligten onderstellen. GODDELOOS wijst, volgens zijne zamenstelling, op eene verachting van God en goddelijke welter. ROEKELOOS duidt iemand aan,
die zoo verworpen is , dat hi' niet alleen
geene goddelijke en menschelijke wetten acht,
maar ook , die zijnen roem in de algemeene
verachting stelt, die voor alle gevoel van eer,
voor alle indrukken des gewetens onvatbaar
is. Een roekeloos mensch ontziet zich niet,
moord en brand aan te rigten , zonder door
de ellendegetroffen te worden, welke hi'
daardoor veroorzaakt.

GRIJN.

spreek- en schrijfstkil behoort, gooljen en
smijten tot den la en en gemeenen. Smijten,
dat aan het lat. mittere, gr. a p.torcetv verwant is, heeft zijne beteekenis van den klank
ontvangen. Men zegt : eenen bal werpen,
het huisraad door elkandergoozjen en smijten. Ookgeeft goozjen en smUten meer kracht
engeweld ,
en zelfs zekere onbesuisdheid
te kennel), terwiji in werpen meer het denkbeeld van bedaard overleg opgesloten ligt,
waarmede men jets zekere rigting geeft. Gooi'en en smijten geschiedt eigenlijk met de hand.,
werpen kan ook met andere werktuigen geschieden. Zoo werpt men bomben uit mortieren, en ARCHIMEDES heeft werktuigen uitgevonden, waarmede hi'j de zwaarste steenen
ver konde werpen. En, wanneer men zegt, dat
de wind eenen boom in hetwater gesmeten
heeft, dan stelt men den windpersoonlijk
voor. Ook onderscheidt werpen zich, in
verscheidene spreekwijzen, van gooijen en
smijten, als : zich in het stof werpen, ter
aarde vallen, om zich op het diepste voor
iemand te vernederen—
,
yolk in eene
vesting werpen, bet yolk schielijk daarin
doen trekker), — 'on en werpen, die ter
wereld brengen, — zijne oogen op iemand
werpen, hem beschouwen, verkiezen, begeeren •, in alle welke spreekwijzen gooijen ,
smijten niet kan gebezigd worden.
GRACHT, zie Burgwal.

GODHEID (VALSCHE), zie Afgod.

GRAFKELDER, zie Begraafplaats.

GODVREEZEND, GODVREEZENDHEID, zie Deugd.

GRAFSTEDE, zie Begraafplaats.

GODZALIG, GODZALIGHEID, zie Deugd.

GRAM, zie Belgen.

GOEDKEUREN, zie BillUken.

GRAMSCHAP, zie Drift.

GOEDKEURING, zie Bijval.

GRAAN, zie Koren.

GOEDKOOPER WORDEN, zie Afslaan, Dalen.

GRAVEN, zie Delver.

GOEDSPREKEN, zie Borg blijven.

GRIJNEN, HUILEN 9 KRIJTEN, SCHREIJEN, WEENEN,
KERMEN, KREUNEN.

GOEDWILLIG, zie Gaarn.
GOLF, zie Baai.
GOLF (KABBELING), zie Baar.
GOLVING, zie Defining.
GOOIJEN, WERPEN, SMIJTEN.
Iets, dat van hem , die het tot dus ver
vasthield, met meer of minder hevigheid,
door dellucht voortgedreven wordt, wordt GEGOOID,
GEWORPEN en GESnETEN. Deze woorden
onderscheiden zich, onder anderen, daardoor, dat werpen tot den meer beschaafden

Zoo ver deze woorden zinverwant zijn ,
beteekenen zij het geluid, waarmede iemand
zijne smert te kennen geeft. WEENEN duidt
eene smert aan, door eenen zachtklagenden toon, welke van tranen vergezeld is.
SCHREIJEN is weenen, met eene luide verheffin g van stem, overeenkomende met schreeuweenen
elijk
, zoo als de
wen. KRIJTEN is klag
kinderen doen. Krijten wordt ook oneigenlijk
gebezigd, in : dat is de kriitendste, anders
schreeuwendste, onregtvaardigheid, of eene
onregtvaardigheid in den hoogsten graad.HITILEN is een hevig hol geluid geven, en het
woord, hetwelk het uitdrukt, is, in de meeste
talen, eene nabootsing van dat geluid. Als
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zoodanig wordt het ook omtrent dieren en
andere levenlooze din en gebezigd. Zoo
huilen de wolven, wanneer zij hongerig
zijn • de winden huilen, wanneer het sterk
waait. Voor zoo ver huilen met weenen
verwant is, beteekent het [evens de uitdrukking van smert,
en onderscheidt zich van
weenen, daardoor, dat de smert heviger
is. GRIJr{EN beteekent eigenlijk, het aangezigt, in het bijzonder den mond , vertrekken.
Van hiergebruikt men het van kinderen, die,
uit eene verdrietige ontevredenheid, schreijen. Dat stoute kind doet niets clan grijnen.
KERMEN is met een zacht teedergeluid klagen
en hetgevoel van smert uitdrukken, KREUNEN
beteekent een slepend, dikwerf afgebroken
droevig geluid , door den neus , makers.
Meest al deze woorden zijn klanknabootsend.
GRIJPEN, VANGEN, VATTEN,
lets vatten en houden , zoodanig dat men
hetzelve bemagtigt. VANGEN drukt het begrip van iets in zijne mat to krijgen in zijne
grootste algemeenheid uit, zonder to be palen waardoor ditgeschiedt , want hiertoe
kunnen ook zekere werktuigen dieren. Men
vangt den wolf in eenen kuil, de lister in
eenen strik,
de muis in eenen val, visschen
en vogelen in netten, enz. Het beteekent
derhalve, over het algemeen : iets in eenen
toestand brengen, waarin het vastgehouden
wordt. De dief is gevangen. Dit denkbeeld
ligt ook in het oneigenlijke gebrulk van dit
woord : iemand in zijne eigene woorden
van en , op eenig gezegde van hem een besluitgronden , hetwelk met zijne vorige
redenen strijdig , en met onze meening overeenkomstig is. Ook wordt v an en nog in
eenige andere, van de overige woorden verd als: wind
schillende beteekenissengebezig,
vangen„tegen deszelfs loop gerigt zijn, zoodat diegestuit worde. Een uiltje van en
lit en kort slapen, een middagslaapje nemen •
bot van en in zijn oogmerk niet slagen.

GUNS.

Eenen uilvangen is, in de scheepvaart, over
staag vallen. GRIJPEN beteekent zulk een onmiddelbaar vatten en houden, hetwelk niet
door zekere werktuigen, maar bij de menschen met de bander), en bij de dieren met
de klaauwen, pooten, den bek,enz., geschiedt.
VATTEN duidt, aan, dat men iets omsluit,
orn het to houden,
door welk middel of
werktuig dit ook moo plaats hebben. Men
grUpt en vat eenen dief; men grijpt hem,
die ontvlugten wil. Eene moeder vat haar
kind hi' de hand, om het to beveiligen. Een
kind grijpt naar eene bloem, welke het in
den spiegel ziet, en verwondert zich, dat het
die niet vatten kan. Zie verder Betrappen,
Van en enz.
IM MIGHEID, zie Drift.
GR
GROEI, BLOE1, Ilan.
Het groeijen en bloeijen van boomen en
lanter). G RUEL bepaalt zich enkel tot de
P
groeijing, of den wasdom : eenen boom midden in zijnen groei laten kappen. Ook van
menschen : het kind is in ztjnen vollen groei.
BLOEI is op zijne plaats behandeld. FLEUR, dat
merle bloei beteekent, wordt meestal oneigenlijk gebruikt, voor jeugdigen welstand, vrolijkheid en opgeruirndheid : hi' stierf in den
fleur van zijn levee. Er is een flour meer
bij haar. Zie verder Bloei.
GROND, zie Bodeen, Erf.
GRONDSOP, zie Bezinksel.
GROOTMOEDIG, zie Edel, Edelmoedig.
GROOTSCH, zie Hoogmoedig.
GRUWELIJK, zie Afgrijselijk.
GUIT, zie Fielt.
GUNSTIG, zie Genegen.
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Vi

HAAG, HLG, HEINING, TUIN, OMTUINING.
Eene afschutting, waarmede eene plek
gronds, hetzij ten eenenmale omsingeld,
hetzij slechts in eerie rigting van den vastliggenden grond/ afgescheiden wordt. Het
eerste denkbeeld lit oogenschijnlijk in ONTUINING, hetwelk, naar den aard van den uitgang
in niet
niet slechts de daad van het werkwoord
omtuinen, maar ook het daardoor gewrochte
beteekent. MN, namelijk, hood. Zaun, is,
eigenlijk, de heining die eenen hof afsluit,
niet de hof zelf, hood. Garters ofschoon
thans meest in dien zingebruikt wordende.
Zoo : de hollandsche tuin, op de voormalige
duiten verbeeld, en de spreekwoorden : de
kap, of den mantel op den tuin has en
iemand voor een' havik op den tuin aanzien •
iemand om den tuin leiden. REINING, van het
werkwoord heinen, kan, blijkens de zamengestelde omheinen en afheinen, zoo wel de

beteekenis hebben van eene afschutting,die
degeheele plek gronds omringt, als van
eene die dezelve slechts in eene rigting
afscheidt, Welke laatste zin duidelijk kenbaar
is in heinsloot, eene sloot tusschen twee Ianderijen.
et isHook in dien laatsten zin alleen,
dat men HAAG of HEG, en wel onverschillig,
bezigt, zijnde beide een en hetzelfde woord,
slechts naar onderscheiden tongval verschillendgespeld •; echter moet de afschutiing,
om haag of h e to heeten, uit laag boomgewas
bestaan. Oudtijds, nogtans, was haag niet
slechts eene heining in bet algemeen, maar
ook een tuin of eene omtuining • j,
a even
als het tegenwoordige tuin, de omtuinde pick
zelve • van daar, het geheele landverblijf, de
lusthof, boerderij of landhoeve. Deze omvattende beteekenis is het. die tengrond ligt
voor den tegenwoordigen stadsnaam 's Gravenhage, of, zoo men pleegt to zeggen, den
Haag, dat, vroeger, naar het oorspronkelijke
geslacht des woords, met het vrouwelijke
lidwoordgebezigd werd, als •: in die Hage,
bij M. STOKE.

HAAST (bijwoord), BIJNA, BIJKANS, OMTRENT,
SCHIER,
ONGEVAAR (ONGEvEER).
Met eengering, of naauwelijks bemerkbaar, verschil. Bij IIAAST ligt het begrip van
tijdelijkheid ten grond, en het beteekent,
eigenhjk, zonder merkelijk verschil in tijd.
Bij de vier eerstvolgende, BIJNA, BIJKANS,
OMTRENT, SCHIER, heerscht het begrip der
laatselijkheid , als eenen onbeduidenden
P
afstand to kennengevende, oak leenspreukig. Bijna is eene omzetting van nabij. Bijkans(bijkants), a ls ware het bij den kant af.
Omtrent is eigenlijk ontrend, ongetrend, van
het, in den hoogduitschen ton vat behoudene,
en ook nog bij KIL. voorkomende trennen,
scheiden, als zeide men : niet (of niet merkeltjk) gescheiden, gelijk dit ten duidelijkste
blijkt in het zamengestelde bijwoord daaromtrent. Schier, daarentegen, is, even als
schie, en de geheele woordenstam, met scheiden zelf van eenen oorsprong, en beteekent

dus eene tusschenruimte, eenegaping in den
zamenhang, eene ontkenning der volledigheid, die, evenwel, juist omdat men het
noodig acht ze aantewijzen , niet zeer aanmerkelijk zijn moet. ONGEVAAR, hoezeer door
sommigen almede tot het begrip van plaatselijkheid gebragt, en voor onver gehouden,
zouden wij never uit de verwisseling van w
en v verklaren, (ongewaar); het geeft to kennen, dat iets niet naauwkeurig waargenomen
is. Overigens weet men, hoe de grondbegripP van tijd en plaats, leenspreukig gebezigd,
in alle tales, dikwerf met elkander verwisseld worden. Zegt men evenwel : h i' is
haast zoo ver alsgij, dan beteekent dit niet
alleen, dat hij reeds werkelijk bijna (niet
bzjkans) zoo ver gevorderd is , maar sevens
dat hi' blijft vorderen •; en, buiten verhindering, u bijkomen zal. Zoo zegge men dan
ook : ik hadde mij bijkans (niet bijna) aan
dienpaal gestooten , en ware schier (niet omtrent) in het watergevallen. Wanneer PooT
schrij ft : zeg me ieders naam omtrent , ware,
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voor dit laatste, vanalle de wisselwoorden
alleen ongevaar in de plaats te tellers;; het
beteekent : kunt gij het niet ten eenenmale
juist , zoo doe het dan in dier voege , dat het
er niet ten eenenmale vangescheiden, dat is
verschillende, zij • noem ze ongevaar , zoo
dat het er althans naargelijke , hoezeer clan
niet met volkomene naauwkeurigheid. Zegt
men : ik heb omtrent eenjaar de koorts gehad, zoo beteekent dit : weinig meer of
minder dan een jaar •; zeide men daarvoor :
ongevaar een jaar,,
dan zoude dit aanduiden
dat men op het juiste tijdverloop geen acht
gegeven had : in die beurs zullen wel ONGEVAAR honderd tienguldenstukken zijn.
HAAST(naamwoord) , DRIFT , IJL , SPOED.
Het verschil tusschen het eerste en het
laatste dezer woorden is zoo klaarblijkelijk
dat het tot een spreekwoord geworden is te
zeggen : hoe meerder haast hoe minder spoed.
HAAST is de levendige beweging , welke men
maakt , om voort te amen •; SPOED het uitwerksel daarvan. In IJL litg
het denkbeeld
eener verrigting, waartoe men den noodigen
tijd mist. DRIFT duidt eene sterke begeerte
tot de handeling zelve aan ,
waarmede zelden
behoorlijk overleg kan gepaard aan : hij
heeft dit met eenegroote drift gedaan. hit
het opgegeven verschil van haast en Ulblijkt,
waarom men met welvoeglijkheid , zelfs aan
eenen meerderen , schrijven kan : ik acht mij
verpligt u in alter IJL to berigten, enz.
terwijI het eerie grove onwellevendheid is ,
eenen brief met : in haast te besluiten
naardien uit dit laatste altoos weinige belangstelling te zien is , hetzij in den persoon
tot welken, hetzij in het onderwerp , vvaarover, men schrijft.
HAASTEN (ZICH) , ZICII REPPEN, ZICH SPOEDEN.
HAAST U , om dit te doers, wil zeggen : laat
alle andere bezigheden daar , en begin hiermede. REP u: span alle krachten in , terwijI
gij nu aan het werk zijt. SPOED u : zorg , dat
gij het ras verrigt hebt.
HAASTIG(bijwoord), zie Aanstonds.
HAASTIG(bijvoegelijk naamwoord), zie Driftig.
HAASTIGHEID, zie Driftigheid.
HAAT, zie Vijandschap.
HAGCHELIJK , zie Bedenkehjk.
HAK , HIEL.
Het achterdeel van den voet ; ook , van de
voetbekleeding. HIEL , blijkbaar verwant met
hellen, overhangen, schijnt meer te zien op
de ronding van den enklaauw nederwaarts

HAKK.

van denzelfden stam als haak , hoek
enz., bepaald zich eerder tot dat gedeelte der
voetzool, tusschen hetwelk en de teen ewrichten de zool zich boogswijze verheft.
Men kan de koude hebben in de hakken
en in de hielen • maar : zij volgen me*' op de
hielen, niet op de hakken. Even weinig
koude men hakken , in deplaats van hielen ,
bezigen in het spreekwoord : zij is nog zoo
'on en
en begint reeds naar hare hielen te zien,
van eene 'one dochter, die reeds aan vrijers
begint te denken. Daarorn zouden wij anderscheiden, de hak van eene laars 9 en de hiel
van eene kous. — Men ze s t bij uitbreiding
van beteekenis, het hieltje (niet : het ha ''e
van eene ham.

HAK ,

HAK, Houw.
Een slag met een snijdend werktuig of
wapen •; ook de door het laatste toegebragte
wonde ; doch in dit geval , behoort RAK , bij
voorbeeld van eenen HOIJW , of fabeihouw
gebezigd , als : h i' gal hem eenen hak in den
schouder, niet tot den deftigen stijl. Zie
verder Ilakken.
HAKEN, RE1KHALZEN.
Bevig verlangen. Men vindt , bij goede
schrijvers, HAKEN in eenen goeden , REIKIIALZEN in eenen kwaden zin9 gebruikt. 111(fn
haters zijn reikhalzend naar mt:jnen flood.
Iflijn ziel , die naar den vrede haakt. Nogtans , wanneer men den aard van het, bij
het eene en bij het andere woord, ten grond
liggend beeld in aanmerking neemt, zoude
juist de omgekeerde onderscheiding verkieslijk schijnen. In haken, Loch eigenlijk, met
eenen haak halen, lit het begrip eener hebzuchtige begeerlijkheid, die geenszins verknocht is met het andere beeld van iemand,
die den hals reikt, of rekt, uitstrekt,
als ware
het, om des te vroeger het voorwerp van zijn
hevig verlangen te ontwaren. Zeker zal men,
met meer bevalligheid, tot iemand zeggen :
ik reikhalsde naar wive komst, dan wanneer
men ik haakte daarvoor Wilde bezigen.
HAKKELEN, STAMELEN, STOTTEREN.
Gebrekkig, met afgebrokene uitstooting
der woorden en lettergrepen, spreken. HAK,
van hakken , met gebrokene woorden
KELEN
en enkele lettergrepen spreken, of de woorden aan stukjes hakken. STOTTEREN , van
stooten, ziet op het afgebroken, telkens herhaalde, met moeite en geweld uitstooten der
woorden, hetwelk, meestal, met een onaangenaam en zelfs pijnlijk gevoel gepaard gaat.
Beide woorden hebben hunnengrond, of in
eenegebrekkige gesteldheid der spraakwerktuigen, of in eene ongelukkige gewoonte •;
ook is stotteren dikwerf hetgevolg van drift,
overijling en hevige gemoedsbeweging. STA-
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MELEN duidt

slechts eene onvolledige spraak
aan ,
zonder de overige gebreken van hakkelen
en stotteren in zich te bevatten ; het geeft de
eerstepogingen te kennen, Welke kinderen
te werk stellen,
om hunne denkbeelden aan
anderen mede te deelen • terwijl zij nog niets
anders, dan halve woorden voortbrengen.

HOUWEN, KAPPEN.
HAKKEN,
Met een snijdend werktuig klieven. Men
zegt, veelal onverschillig, den hak, of den
houw, van het hout gepacht hebben, en de
werkman, die het houwt, beet houthakker.
Nogtans ziet HOUWEN meer op het klieven
van een geheel ; zoo ook steenhouwen, niet
hakken. HAKKEN, daarentegen, is in kleinere
stukken kloven ; KAPPEN, eigenlijk, van den
top berooven, is, bij uitbreiding, het onnutte
afscheiden, als : boomer kappen.

HALEN, BRENGEN.
Die iets moet BRENGEN, bevindt zich reeds
ter plaatse, waar de zaak is •; die iets moet
HALEN, heeft zich nog daarheen te be even •;
hij is dus van de te halene zaak verwijderd.
Men last eenen brief van de post halen, door
iemand, drew men daarheen zendt •; de bestelder, die zichaan het postkantoor bevindt,
brengt denzelven aan huis.
HALEN, zie Trekker.
HALM, AAR.
HAUL is de steel van graangewassen •; AAR,
het bovenste gedeelte der batmen, waarin
het graan zit. Op dit verschil rust de schoone
vergelijking van QUINTILIANUS, waar hi' van
kinderen, die gezwind aanieeren, zegt, dat
zij, als het zaad, hetwelk, op de buitenste
oOpervlakte geworpen, spoediger opschiet,
, voor den
»gelij k halmen met ledige aren
» oogsttijd rijp worden.»
HALS, zie Keel.
HALSSTARRIG, zie Eigenlijk.
HANDARTS, zie Barbier.
HANDELEN, zie Bedriiven.
HANDELBAAR, zie Rekkelijk.

HARD.

derheid door eene belagchelijke gebaarmaking. HANSWORST is de benaming van eenen
t senmaker op een schouwtooneel.
poe
HARD, GESTRENG, STRENG.
Niet genadig. Tusschen STRENG, zonder,
en GESTRENG, met het voorvoegsel, is geen
verschil van beteekenis, en slechts dit in het
gebruik, dat men het eerste niet, gelijk het
laatste, ook als titel bezigt, en dus niet zegt:
weledele strenge, maar : weledele gestrenge.
Ook kan men met juistheid zeggen : eene
strenge straf is eene HARDE, loch dan wordt
het laatste woord en en met opzigt tot
dengenen, die de straf ondergaat, en komt
het voor in lien zin, waarin wij het zoo
straks met zwaar, gevoelig, zullen vergelijken, Met betrekking tot den re ter die de
straf toewijst, kan eene gestrenge of strenge
straf vrij van alle hardheid zijn •; zij kan,
enkel uit het besef der noodzakelijkheid ,
zelfs met weerzin, worden toegewezen. Men
behandelt iemand hard, wanneer men de
noodzakelijke gestrengheid overschrijdt, en
die metgeen gevoel van mededoogen paart.
Streng regt, daarentegen , wordt somtijds
er
door den beschuldigden zelven gevordd,
die, namelijk, zijner onschuld bewust, verrant dat in zijne zaak niets meer en niets
mindergedaan worde, dan wat re tens is.
DRAKO ' S wetten waren voorbeeldeloos hard •
de strafoefeningen van SIXTUS V. teen de
bandieten, voorbeeldeloos gestreng. --Het
gebruik schijnt eenigermate de beteekenis
van het eerste woord met die van het tweede
te verwarren, in het spreekwoord : strenge
heeren regeren zelden lang.

HARD, ZWAAR, GEVOELIG.
Velerlei werklieden verrigten ZWAREN arbeid, die eene groote inspanning van krachten vordert • de misdadiger wordt tot HARDEN
arbeid veroordeeld , die den arbeidenden
bij uitstek moeijelijk valt •; doch daarbij is
hetgemis der vrijheid somtijds het GEvoELIGSTE gedeelte der straf. Een ramp, eene
wederwaardigheid, is gevoelig , wanneer de
daardoor veroorzaakte toestand met treffende
onaangenaamheden gepaard gaat • zwaar
wanneer tot het verduren daarvan vele
sterkte vangeest of ligchaam vereischt
wordt • hard, inzonderheid , voor dengenen,
die deze sterkte in zekere mate mist.

HANDELING, zie Bedrijf.
HANDWERK, zie Ambacht.
If ANSWORST, GRAPPENNAKER, POETSENMAKER
(POTSENNAKER).
GRAPPENNAKER is

hij, die, door grappen of
igheden, zich zelven en anderen zoekt te
aard
vermaken. De POETSENMAKER doet dit inzon-

HARD, GEVOELLOOS, HARDVOCHTIG.
Een HARD mensch is de geen, die weinig
aandoenlijkheid bezit voor ligchaamsongemakken, of zielskwellingen. GEVOELLOOS hij,
die even weinig door genoegen als door teed
wordtgetroffen , op
wien inzonderheid de
teederder zielsaandoeningen eene working
hebben. De HARDVOCHTIGE is niet zoo zeer
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van het grovere gevoel voor zich zelven , als
wel van alle liefderijk medegevoel voor anderen ontbloot.

HEER.

HARTZEER, zie Verdriet.
HAVE, GOEDEREN, MIDDELEN, VERMOGEN , RIJN,DOM.

HARDHEID, HARDIGHEID.
Beide naamwoorden, de hoedanigheid van
hard te zijn beteekenende. HARDHEID , ill alle
beteekenissen • HARDIGHEID al een in die van
een te onregt te verduren leed. Eenen minder verdienstelijken voorgetrokken te zien, is
eene hardigheid.
HARDNEKK1G, zie Eigenzinnig.
HARDVOCHTIG, zie Hard.
HARNAS, PANTSER, KURAS.
Eene vaste, gemeenlijke metalen, bekleeding van het lijf, om het tegen vijandelijke
houwen, steken, of ook ligte kogels te bedekken. PANTSER wordtmeest gebezigd voor
de oudegeschiedenis •; het bedekte veelal
slechts het bovenlijf, en kon oo4 nit andere
Wife dan metaal bestaan, of slechts ten
deele daaruit, gelijk de malienrok. Het
HARNAS, van ijzer, behoorde tot de wapening
der ridders en krijgslieden in de middeleeuwen en later, tot dat het, ten gevolge der
algemeene invoering van het buskruid tot
krijgsgebruik, als ondienstig en hinderlijk ,
afgeschaft werd ; het bedekte, met deszelfs
arm- en beenscheenen ,
mitsgaders den
helm, hetgansche ligchaam van het hoofd
tot de voeten. De metalen bedekking van het
bovenlijf , KURA.S geheeten , is thans, nog
enkel overig bij de zware ruiterij, of kurassiers. Kuras wordt niet leenspreukig gebezigd, gelijk harnas of pantser : het harnas
g
teen
iemand drag,
en of : ik zal het harnas
daarover niet aangespen ; bij VOND. ook : en
hebtye teens God het pantser aangeschoten.
HART, zie Aard.
HART, zie Boezem.
HART, zie Geest.
HARTELEED, zie Verdriet.
HARTELIJK, INNIG.
Opregt, uit waar gevoelspruitende. INNIGE
vriendschap is sterker, dan HARTELIJKE. Wat
Diet harteltjk is, is geveinsd •; wat niet innig
is, behoeft juist niet onopregt te zijn •; het
heeft slechts eenegeringere mate van harts togtelijke warmte en kracht. Vriendschap,
liefde, kan, zonder hartelijkheid, niet antlers
dan valsch engeveinsd, zonder innigheid,
Diet dan zwak en koud zijn.
HARTSTOGT, zie Drift.

Bezitting. HAVE is , letterlijk, al wat men
heeft, ofbezit •; echter wordt het, in het
gebruik, meest voor tilbare goederen (meubetel)) gebezigd • zoo ook : levende have,
vee. Het woord GOEDEREN, daarentegen, wanneer dit niet door de uitdrukking der hoedanigheid bepaald wordt, ziet op vaste eigendommen, inzonderheid landeigendom • loch
men zegt, in tegenstelling van het onvergankelijk hemelsch heil, aardsche goederen,
in den zin van alles, wat tot levensveraang
enaming strekt. Len man van MIDDELEN
is hij, wiens inkomsten onbekrompen genoeg
zijn, om hem in staat te stellen tot het nitvoeren van eenig door hem gevormd ontwerp.
VERMOGEN heeft de omvattende beteekenis van
have, goederen, middelen, ook gereede penningen, of alle geldswaarde, en duidt inzonderheid den staat van onafhankelijkheid aan,
waarinzich de bezitter daardoor bevindt.
RIJKDOM isovervloed van aardsche goederen.
HAVEN, zie Reede.
HEBBEN,
zie Bezitten.
HEBZUCHTIG , zie Gierig.
HEEL, zie Gaaf.
HEELEN, GENEZEN.
Beide zijn zoo wel bedrijvende als onzijdige
werkwoorden, en beteekenen, zoo welgezond makers ,
als gezond worden. Men
zegt : eene wonde genezen, en, de wonde
geneest • iemand van eene ziekte genezen, en, hij is van die ziekte genezen • en
ook : ik hoop uwe wonde ras te heelen, en,
de wonde begint te heelen. Het verschil is,
dat HEELEN, heel worden, zich enkel tot verwondingen of kwetsingen bepaalt, en GENEZEN
op alle ligchaamsongesteldheden toepasselijk
is. Bij geneeskunst, geneesheer, is no tans het
begrip van het heelen van wonders uitgesloten,
even zeer als dat van het genezen van inwendige ziekten bij heelkunst, heelmeester.
HEELKUNST, HEELMEESTER, zie Heelen.
HEER, zie Baas.
HEERLIJK, VOORTREFFELLIK, UITMUNTEND, VERRUKKELIJK.

Door schoonheid en doelmatigheid aangename gewaarwordingen te wee brengend.
HEERLIJK ziet vooral op het grootsche en
treffende van het uiterlijk voorkomen •, VOORTREFFELIJK en UITMUNTEND op de innerlijke
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waarde ; het laatste daarenboven in vergelijking; VERRUKKELIJK doet de ziel aan. Een
landschap,, eene schilderij, een gedicht of
muzijkstuk kan heerltjk, voortreffelijk, tatmuntend, verrukkeltjk zijn •; van een stuk
gebraad kan men zeggen, dat het heerlijk,
voortreffelijk, uitmuntend, niet, dat het verrukkeltjk toebereid is.
HEERSCHAPPIJ, zie Beheer.
BEET, HITTE, WARM, WARMTE, VUUR, VIIRIG.
De werking der ontbindende warmtestof,
voor zoo ver men die onmiddellijk gewaar
wordt. Deze woorden la ten zich, in hunne eigenlijke beteekenis, ligtelijk onderscheiden,
niet zoo in hunne oneigenlijke beteekenis. Als
VUUR vertoont zich de lichtende warmtestof
aan hetgezigt, als WARMTE en HITTE worth zij
door hetgevoel waargenomen. Vuur is dus
zigtbaar, warmte, wordt gevoeld, en hitte is
eengrootere graad van warmte. HEET is derhalve dat een hetwelk eene groote maat van
warmte heeft : men moet het ijzer smeden,
terwij1 het heet (niet warm) is. Ook wordt de
warmte, voor de gewaarwording hitte, wanneer zij onaangenaam en smartelijk wordt.
WARM is eigenlijk van koude ontdaan, maar
echter niet heet ; VIIRIG, dat eene brandende
eigenschap heeft : vurige, voor gloeijende
kolen. Ook naar vuurgelijkend : een vurig
aangezigt, d. i. vol vurigheid. In eenen
oneigenlijken zin, wordt warm alleen aan
zede1ijk goede aandoeningen toegeschreven :
warm voor vriendschap en lie de, Hi' spreekt
met warmte van de sehoanheid eener edele
daad. Met al de warmte zilner verbeeldingskracht. Zoo heeft heet de beteekenis van
sterk : heete drift, heet verlangen : en daar

tranen de uitwerkselen en natuurlijke teeke.
nen van zekeregemoedsbewegingen zijn,
zoo noemt men tranen van droefheid, berouw,
enz., ook heete tranen. De hevigheid der
aandoeningen wordt door vuur uitgedrukt ;
en de man van een levendig karakter werkt
en spreekt met vuur •; men schrijft hem
vurige blikken en eenen vurigen geest toe,
want zijne blikken hebben de snelheid van
den biiksem, en zijne gedachten en uitzigten
gaan even zoo snel van het eene voorwerp
naar het andere.

NEIL.

bloeiende noenzde. G. BRAND. Hoe wiltgij het
kind heeten?

HEG, zie Haag.
HEIDEND0111, zie Afgodendienst.
HEIL, GELUK, VOORSPOED, FORTUIN.
Allerlei welvaart, van welken aard ook.
HEIL behoudt no tans kenne1ijk de wijziging
van beteekenis, die deszelfs oorsprong van
heilen, heeten, medebrengt , en duidt dus
eenen verbeterden toestand aan : zijn Neil bij
God zoeken. GELUK heeft, of de beteekenis
van wisselvalligheid, van eerie, zonder eigen
toedoen, verkregene gunstige omstandigheid:
het is meer geluk dan wt:fsheid • of wel, het
beduidt het wezenlijke van dien toestand,
waarin men zich het meestgenoegelijk gevoelt : er isgeen waar geluk zonder tevredenheld. VOORSPOED is de zamenloop van omstandigheden, die iemand in zijne pogingen doet
slagen, gelijk tegenspoed de vliitigste ins anning van krachten kan doen mislukken. Bij
FORTUIN is alle eigen toedoen uitgesloten •; van
daar, dat het ook bijzonder de beteekenis
heeft van aangeerfden, aangehuwden , of
toevallig verkregen rijkdom : zijn fortuin
maken, zie verder Geluk.
HEILAND, VERLOSSER, ZALIGMAKER.
Alle benamingen. in de christelijke godgeleerdheid, op Jezus Christus toegepast. De
eerste zegt meer dan de tweede, de derde
meer dan beide. VERLOSSER, toch, is de een
die van een euvel losmaakt, of bevrijdt , maar
het etikele verlossen van een euvel is nog
geen stellig aanbrengen van Neil of geluk. HEILAND, of heilaanbrenger, gaat verder •; nogtans ligt in het woord slechts het begrip van
eenen verbeterden toestand •; zie Heil. ZALIGMAKER IS hij, die zaligheid, dat is, gelukzaligheid, geluk in de volste mate, verschaft.
Gelijk wij Christus den Heiland, dat is, den
heelenden noemen, vindt men daarvoor in
hetgottisch nasjands , de genezende, van
nasjan, dat van denzelfden sham is, als ons
genezen.

HEILIG, ONSCHENDBAAR.
Beide wordt zoo wel vanpersonen als van
taken gezegd, en van beide, zoo wel ten
opzigte van hen zelve, als van hunne hoedaHEETEN, zie Gebieden.
nigheden. Wanneer men no tans dat gene,
wat ONSCHENDEAAR is, HEILIG noemt, ZOO wordt
HEETEN, NOEMEN.
daarmede de vermindering van deszelfs volEenen naam geven. Ofschoon gezegd
komenheid in eerie hoogere mate strafwaarwordt : men voemde hem, bij zijne geboorte,
dig gekeurd. Een eed is heilig, bij dengenen,
naar zijnen vader, is HEETEN eigenlijk, door
die het verbreken van denzelven voor eene
hetgeven van eenen naam onderscheiden •;
snoode en hoogststrafwaardige daad houdt.
NOEMEN, bij name aanwijzen. Het laatste
Zoo is, in het algemeen, al datgene, aan weiks
onderstelt dus, dat de naar reeds bestaat •
voikomenheid een afbreuk ma gedaan wors
het eerste niet : die men de kamer in lie de
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den, onschendbaar. Men noemt het heilig,
wanneer, door zoodanige afbreuk, een hooger
wezen zoude beleedigd worden, en de daad
dus in eerie hoogere mate, en wel op godsdienstige gronden, strafwaardig ware.
HEILIG, DEUGDZAAM.
HEILIG is degeen, wiens zedelijke volkomenheid door geerie onvolkomenheid besmet is. Het is derhalve de onvermengde
reine, volkomenheid. DEUGDZAAM beet een
mensch, wegens die zedelijke volkomenheid,
die in zijne zedelijke ho6danigheden blijkbaar
is. Nu zijn er zoo vele deugden , als er, in
den mensch, voor volmaking vatbare, vermogens zijn. Sommige van deze verrnogens
hebben hunne hoogste volkomenheid daarin,
dat zij binnen behoorlijke grenzen gehouden
worden. In dit alles is heiligheid van deugd
onderscheiden.Wij noemen God , als het
allervolkomenste wezen, heilig • maar niet
deugdzaam. Want deszelfs zedelijke volkomenheid is onbegrensd • zij is voor geene
toeneming vatbaar.

HUGE.

HERBERG1ER, zie Kastelein.
HERDRUK, NA.DRIJK, WEERDRIJK.
Een druk van het een reeds gedrukt is.
WEERDRUK is een boekdrukkers kunstwoord
en beteekent het nogmaals ter perse leggen
van de, bij den schoondruk , aan de eene
zijde gedrukte y eller). NADRUK is de oplaag
van eengedrukt werk, waarvan het kopijregt
eenen anderen toebehoort. HERDRIIK, eerie
nieuwe oplaag, door den eigenaar zelven bewerkstelligd. Sedert kort wordt, vooral in
de zuidelijke Nederlanden, de nadruk van
een eldersgedrukt werk een herdruk geheeten.
HERESY, zie Oogst.
HERINNEREN (ZICH), zie Gedachtenis.
HERINNERING, zie Gedachtenis.
HERKENNEN, zie Erkennen.
HERNEMEN, zie Antwoorden.

HEILIGHEM, zie .Deugd.
HERSCHEPPEN. zie Hervormen.
HEINING, zie Haag.
HERSTELLEN, zie Bekonzen.
HEK, zie Balie.
HEKELEN, zie Bedillen.
HELDER,

KLAAR.

HELDER en KLAAR komen

daarin overeen ,
g
dat zij de beteekenis hebben van doorzigti,
de lichtstralengereedelijk doorlatende. Zoo
zegt men • een fielder glas , en een klaar
glas; eene heldere lucht, en eene klare lucht.
Maar
h e der beeft, tot eerste beteekenis, eene
M
aanmerkelijke mate van licht hebbende : de
vlam sloeg over de daken. Daarom
heldere
is, leenspreukig. een klaar denkbeeld, niet
meer clan een duidelijk denkbeeld, een helder denkbeeld daarentegen, zulk een , waardoor een nieuw licht verspreid wordt • een
helderdenkende kop, iemand, wiens schrander
verstand zich niet met efikele klare denkbeelden van het waargenomene vergenoegt ,
maar, met eigen licht, tot in den zamenhang van oorzaken en gewrochten doordri p t.

HERVORMEN, VERVORMEN, HERSCHEPPEN.
Op nieuw vormen. Doch TERVORMEN is
anders vormen clan te voren • HERVORMEN,
eigenlijk, den oorspronkelijken vorm herstellen , datgene , wat eene verandering
ondergaan heeft, weder zoo vormen, als het
te voren was. HERSCHEPPEN is vangedaante
doen veranderen • zoo spreekt men . van de
herscheppingen van Ovidius, en zegt men :
dat Dafne in eenen boom herschapen
werd.
HETGEEN, HETGENE, zie Dat.
HETWELK, zie Dat.
HEUVEL, zie Berg.
HIEL, zie Hak.
HIER, DAAR, GINDS.
Bijwoorden, Welke verschillende plaatsen
aanwijzen. Voor zoover zij op zich zelve
beschouwd worden, en drie onderscheidene
plaatsen beteekenen, is HIER de plaats, waar
de spreker zich bevindt, DAAR eene van hem
verwijderde, en GINDS de verstafgelegene
plaats. Om daar en ginds aan te duiden,
moet de spreker noodzakelijk eene beweging zijns ligchaams aanwenden.

HELLEN, zie Neigen.
HELLING, zie Neiging.
HELPEN, zie B4springen.
, zie Hoeft.
HEN
HENKER, zie Bettie

HIJGEN, zie 4dernen.
1

HIND.

— 192 —

HINDER, LETSEL.
Hetgebruik is hier ten eenenmale met de
regelmaat der taal en met de afleiding strijdig.
Eene zeergewone figuur, Loch, is het, datgene als achtergeplaatst te beschouwen, wat
onvoordeelig of schadelijk is, en het begrip
van nadeel moest dus sterker liggen in amDER, (hetzelfde als hinter, oulings, en ook
nog tegenwoordig in het hoogduitsch, achter
beteekenende,) dan in let, dat met laat,
spade, verwant, eigenlijk niet meer dan
eerie vertraging of een oponthoud te kennen
geeft. Wij weten no tans dat het zamengestelde werkwoord beletten, hoezeer in den
oorsprong alleen op een tijdelijk verwij1
ziende, tegenwoordig, gelijk op BELETTEN
aangemerkt is , gebezigd wordt in den zin
van veroorzaken , dat ietsganschelijk achterblifve, terwijl, daarentegen, de beteekenis
van eerie bloote weerhouding , of een slechts
tijdelijk verwij1 , aan verhinderen gegeven
wordt , en het enkele hinderer (zonder de
versterking des voorzetsels) zelfs niet hoodwendig het begrip van zoodanig verwijl in
zich sluit , maar veelal slechts den zin heeft
van lastig vallen , moeite veroorzaken •; gelijk een lane 'as ons wel , in het gaan , kan
hinderer , zonder dat hi' , mits wij ons wat
meerder moeitegetroosten , ons vethindert
van ter bestemder tijd aan te komen , veelmin dit ooit beletten kan , daar het in onze
matg
staat, denzelven uit te trekken en hem
op den arm te nemen. Iemands voornemen
beletten, namelijk, is hem in de onmogelijkheid stellen van het uit te voeren • het verhinderen zegt alleenlijk, dat men het voor
het oogenblik onuitvoerlijk maakt. En gelijk
het werkwoord hinderers, buiten zamenstelling, thans meestal slechts de beteekenis van
lastig vallen, moeite veroorzaken heeft, geeft
men aan het werkwoord letten reeds, ook
zonder het voorzetsel be, de zin van het door
de zamenstelling versterkte verhinderen, of
weerhouden,
ophouden, dwarsboomen. Wat
let mtj, dat ik hem niet sla? staat gelijk met:
wat verhindert, wat weerhoudt mij, dat ik
hem niet sla? eene vraag, die belagchelijk
zoude zijn in den mood van iemand, die, bij
voorbeeld, door kluisters , of ligchamelijk
en, belet was , zulks te doen. In
onverrnog
d ,
nu
verhouding
, verschilt de kracht
van de beteekenis der werkwoordelijke naamwoorden. De oorspronkelijke beteekenis van
LETSEL (zeer onderscheiden van beletsel , zie
Hindering ,) zoude ophouding zijn •; en
men vindt werkelijk : zoo ik een letsel krijg,
korn ik. Echter heeft hetgebruik hiervoor
belet (mede ten eenenmale onderscheiden van
beletsel , zie insgelijks op Hindering ,) verkozen • en men zegt thans , in dezen zin , algemeen : zoo ikgeen belet krijg. De gewone
beteekenis van letsel is thans een ongemak

HOED.

eene kwetsing : h i' heeft een letsel aan siin
been; of wel : schade, nadeel : wat letsel
hebt DJ daarbtj ? De eerie vriend zal dus tot
den anderen , naar het tegenwoordige gebruik , niet zeggen •: ik hoop u geen letsel
te doen • want het spreekt van zelf, dat hi'
niet ondersteld zal worden te komen, met
opzet, om te benadeelen. Maar hij kan zeer
wel zeggen : ik hoop u een hinder te doen,
ik hoop u niet lastig te zijn, u geen overlast
aan te doen. Derhalve: ik heb van de sterke
zonnestralen in mljne kainer veel hinder
gehad, wit zeggen, dat die mij zeer lastig zijn
geweest •; maar hieruit volt nog niet, dat ik
daardoor een wezenlijk letsel aan de oogen
gekregen heb. Die zich eerie enkele maal in
spijs of drank te buiten gaat, zal er gemeenlijk geen beduidend letsel van heb en schoon
hij er hinder van gevoelt; degeen, bij wren
zulke overdaad tot eerie hebbelijkheid geworden is, heeft er,door de gewoonte, geen hinder
van, maar het isgewaagd, er op te vertrouwen, dat.dezelve hem ookgeen letsel zal doen.
HINDER, zie Afbreuk.
HINDERING ,

VERHINDERING, HINDERN1S, HINDERPAAL , BELETSEL , BELET.

Eene dwarsbooming onzer oogmerken of
verrigtingen. HINDERING , het minst van alle
gebezigd , is de daad van verhinderen, dus
moeijelijkmaking, zie Hinder; VERHINDERING,
met het voorzetsel, dat, gelijk alle voorzetsels,
somtijds zinversterkend is , de daad van
verhinderen, dus ophouding, naar het tegenwoordige gebruik (zie nogmaals Hinder).
HINDERNIS is de zaak , of de omstandigheid
die de verhindering te wee brengt ; HINDERPAAL hetzelfde, loch leenspreukig uitgedrukt.
Zoo zegt men : er zljn nog vele hinderpalen
te verrnijden, eer men tot het Joel gerake. BELETSEL is iets, dat, zoo tang het bestaat,
de verrigting onuitvoerlijk maakt ; leenspreukig , zoude men daarvoor zeggen kunnen : er is een slagboom voorgeschoven, en
het hangt er van af , of men dien te boven zal
komen. BELET wijkt ganschelijk van al de
overige af, enbeteekent , in het gebruik
bepaaldelijk de verhindering , om remands
bezoek af te wachten. De spreekwijs : belet
laten vragen is eene verkorting
voor•: laten
vragen , of het betel , dat is zoodanige verhindering , stjn sal.
HINDERNIS , zie Hindering.
HINDERPAAL , zie Hindering.
HINNIKEN, zie Brieschen.
HOEDE , BESCHERMING.
Bewaring, beveiliging. Wij bevelen u in
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Godes heilige hoede,o f in Godes heilige bescherming • zoo sluiten vorsten hunne brieven.

HoEDE, echter, is voorzorg teen een dreigelid euvel, BESCHERMING de afwering van het
werkelijk aanwezige. Zij verleende Wet
alleen den vervolgden hare bescherming ,
maar nam ook tie verlatene weezen onder
hare hoede.

HOEK, zie Angel.
HOEN , HEN s HAAN, KIEKEN (KumEri).
Bekend gevogelte. De eigenlijk onderscheidende naam van het wijfje is HEN , die van
het mannetje, HAAN, die van het jong , KM—
KEN of KUIKEN. Een haan met zeven hennen.
Eene broeische hen. De hen met hare kiekens.
HOEN is

de algemeene benaming der gansche
diersoort. Men verstaat daaronder zoo wel
den haan , als de hennen. De hoenders zijn
l op het hok. Hi' heeft vele hoenders. Echter
a
wordt hoen ook , in het bijzonder , voor eene
hen genomen , als in de zamenstelling hoenderei. Eengebraden hoen. Zoo ook : ik heb
een haan en hoen op de marks gekocht , om
voor de keuken te doen slagten , namelijk.
Is het , om ze op het hok te zetten , zoo zal
men eerder ze en : een' haan en eene hen.

HOLT.

wen engenegenheid winners. In zoo verre
het hok van eenen hond ook zijn NEST genoemd wordt, kan het laatste betrokken worden onder die woorden, die eene afgeschoten
plaats beteekenen. Om echter de overdragtelijke uitdrukking: dat is een nest van een
huis, te verstaan, en reden te geven, waarom
men daarbij inzonderheid op de slechte inrigtin g of bouwvalligheid ziet, client in aanmerking genomen, dat nest van naden, naaijen,
dat is verbinden, afkomt •; gelijk het ook in
zijne oorspronkelijke beteekenis gevonden
wordt voor die vereeniging van rijsjes, stroo,
mos en andere buigzame din en dienende tot
een verblijf voor vogelen, om daarin de jongen uit te broeijen •; weshalve die beteekenis
van verblijf ook de heerschende is in de
andere overdragtelijke uitdrukking : zijn
nest bewaren, dat is : zijn land, of huis
bewaren •; en die van Jigging of ligplaats,
in : lang op het nest liggen, iemand uit het
nest ligten,
zijn nest bevuilen.

HOL, zie Holte.
HOLLANDSCH, zie ]Vederduitsch.

HOLTE, HoL, GROT, SPELONK.
Eene, althans aan eerie zijde opene, overigens beslotene , plaats , eerie inwendige leHOEREKIND , zie Bankaard.
dige ruirnte bevattende. HOLTE, eigenlijk de
hoedanigheid van hol, loch hier genomen
HOE TEN , zie Ku then.
voor het een die hoedanigheid heeft, is het
incest algemeene woord •; en daarbij vervalt
110F, TUIN.
het denkbeeld der insluiting in zoo verre, dat
Eerieplek gronds, tot het kweeken van
men het woord ook voor eene enkele kromgewassen afgezonderd, en gemeenlijk ornmin g gebruikt, als de holte der ingebogene
heind. HOF is meestgebruikelijk, wanneer
hand of eene holte tusschen de afgangen
het oogmerk van den aanleg niet is, te trekvan twee nabij liggende bergen. Het was
ken van de vruchten dergeteeide gewassen ;
nit hoof de der diepe sneeuw , ondoenlijk
TUIN, wanneer men daarbij hoofdzakelijk op
hetgeschut door de holte te brengen. Hor, is
verlustiging ziet. Doch de beteekenis is juist
eene uitholing in den grond, in bergen, of
omgekeerd, in de zamenstellingen lusthof en
rotsen, zoodanig als aan vele wilde dieren
moestuin. Zie ook Haag.
tot nest verstrekt. Onbeschaarde volkenwonen
vaak in de holen der bergen. De leeuw ligt
IIOFFELIJK, zie Beleefd.
in zijn hol. SPELONK is zulk een hol, met het
nevendenkbeeld van akeligheid en duister110K, KOT, NEST.
heid. De moordspelonk der rooverbende.
Eene afgeschoten plaats, tot berging, inGROT, daarentegen, levert een aangenaam
zonderheid van vee. Bij 110K, dat met hek,
denkbeeld op, en beteekent, vooral, eerie
van eenen oorsprong is, heerscht bijzonder
door kunstgemaakte hone, of wel eene
het denkbeeld van opsluiting of berging; bij
natuurlijke, maar van zulken aard, als de
KOT, hetwelk met hut nit gene bron komt, dat
kunst die tot versiering maakt. Het woord
vangeringheid of morsigheid. Daarom, in
schijnt onduitsch, zonder het te zijn. linzamenstelling, gevangenhok , turfhok, maar
mers, de oude Duitschers hadden, lange eer
hoerenkot. Zoo wordt ook kot, in eenen eigenzij italiaansche of fransche woorden in hunne
liken zin, voor een ellendig slecht huis, een
taal opnamen, eenen god der grotten, dien
gering en vuil vertrek gebruikt : in dit be-zij Croto noemden, van wien, onder anderen,
naauwde hot ; hok, daarentegen, voor huisde riaam van het oord Krottorf in het halvesting, niet dan oneigenlijk en spreekwoorberstadsche afgeleid wordt. De oorspronkek en alsdan steeds met het denkbeeld
delij,
like wortel bestaat ongetwijfeld in de letters
van berging, en van daar bescherming : bij
RT, de klanknabootsing van het Imager! der
iemand het hok ink rlgen, iemands vertrou96
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ratter, en bier genomen voor het • geluid,
met de door kunstgewrochte uitholing eerier
rots gepaard •; grot is dus zoo veel als ge-rot,
de laatste lettergreep in de beteekenis genomen, die nog overig is in het hoogduitsche
ausrotten, ons uitroeijen. Zoo lit het dan in
den aard van het woord zelf, dat het voor
eene door kunst gemaakte holte, bij voorkeur, gebezigd wordt. Men verstaat daarmerle ook, bijzonder, een kunstvertrek in
eenen tuin, gemaakt van oude boomwortels,
met mos bezet, en met koralen en schelpen
ingelegd. Van daar grotwerk.
HONEN, zie Beleedigen.
KOP.
HOOFD,
Dat verhevenste of voorste ligchaamsdeel
bij menschen en meest alle dieren, waarin
de zintuigen van gezigt, rede, gehoor en
smaak, voor zoo verre die aanwezig zijn,
hunnen zetel hebben. Van menschen meestal, HOOFD, van dieren, meestal KOP. Doch ook
in den deftigen schrijfstijl, wordt hoofd van
den kop van dieren gezegd •; — en, in het
gemeene leven en den min beschaafden
spreektrant, kop van het hoofd van menschen.
Zoo zegt men, naar dat men al of niet de
waardigere uitdrukking verkiest te bezigen:
met het bloote hoofd, of met den blooten kop,
loopen • iemand het hoofd, of den kop, voor
de voeten le en •; met het hoofd, of met den
kop, schudden •; met het hoofd, of met den

kop, to en den lnuur loo en •; het hoold, of de
kop, staat hem dwars •; het hoofd, of de kop,
loo hem om •; de hoofden, of de koppen, bij
elks steken. Insgelijks : hij heeft het reeds
in het hoofd, of in den kop, voor : in het
geheugen. Doch voor de uitdrukking : niet
wel bij het hoofd zijn, niet wel bij zijne verstandelijke vermogens zijn, kan hoofd niet
met kop yerwisseld worden; zoo ook niet in:
den vijand het hoofd bieden, of in de spreekwoo : twee hoofden onder eene kaproen ;
zoo veel hoofden, zooveel zinnen, of in : hoofd
voor hoofd. Men kan zeggen : den kop, of
het hoofd, laten hangen, den moed verliezen • maar alleenlijk het hoofd, niet den kop,
opbeuren, weder moed vatten. Zoo ook
gekroonde hoofden, niet : gekroonde koppen.
Daarentegen : eene bende van honderd koppen , niet hoofden. En school, het onge-

oorloofd zij , gelijk bij de Hoogduitschers
plaats heeft , bij voorbeeld van een meisje, te zeggen : zij heeft schoon haar op haren kop, in lasts van op haar hoofd, zoo
is kop, wanneer de zamenhang het veredelt,
te duiden, en men zegt, zonder onwelvoe: zij heeft een' schoonen kop met
g
elijkhei
d
een schrandere
haar. Zoo ook : het is een kop,
kop. Gelijk kop hier in eenen goeden, komt
hoofd, in eene enkele heteekenis, in eenen
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kwaden zin voor, namelijk : het jongetje heeft
een hoofd • het kind was pas een jaar oud, of
het toonde reeds zzjnhoofd. Van daar hoofdig,
hetzelfde als koppig, halsstarrig; hoofdigheid,
koppigheid. — Van kop is slechts een enkel
zamengesteld woord, kopstuk, zeker stuk geld;
,
eene menigte, en wel of met
van hoofd
hoofd achter : opperhoofd, ligthoofd, loshoofd,
zwaarhoord • of met hoofd vOeir, en als dan
van tweederlei aard,
namelijk of met het
woord in den eigenlijken zin, als : hoofdader,
hoofdhaar, enz., of met het woord oneigenlijk, voor voornaamst genomen, als : hoofdbegrip, hoofdinhoud, hoofdkwartier, hoofdstad, enz. Zoo wordt ook alleen hoofd, niet
kop, leenspreukig gebezigd, als : aan het
g
hoofd des leers
, het hoofd van eenen brief.
Doch heeft hop, ook, eigenlijk, de beteekenis
van het ronde, bovenste deel, van iets: de
kop van eene speld, van eenen spijker, enz.
zonder dat daarom dit kop te verwarren zij
met een ander woord kop, gemeenlijk voor

zeker drinkvatgebezigd.
HOOGLEERAAR, zie Leeraar.
HOOGMOED1G, GROOTSCH, HOOVAARDIG, TROTSCH,
LAATDUNKEND, VERWAAND, OPGEBLAZEN.

Met eerie te hooge mate van zelfsgevoel
bezield. HOOGMOEDIG, olschoon, eertijds, ook
in eenengoeden zin, voor grootmoedig gebezigd, beteekent tegenwoordig : zich zelven
eene te hooge waarde toeschrijvende, en
alzoo op anderen met verachting neerziende.
GROOTSCH, van zaken gehezigd, geeft het
denkbeeld vangrootheid„ ruimte, onbekrompenheid, voortreffelijkheid : een grootsch gebouw, een grootsch denkbeeld; van personen,
beteekent het : met ingebeelde grootheid of
voortreffelijkheid bezield, en in uiterlijken
luisler behagen scheppende : dat kind is
reeds grootsch; een grootsch wz:ff. HOOVAARDIG, van hoog en varen, is die een die, om

zijne meerderen in pracht na te streven, of
zijne gelijken daarin te overtreffen, zijnen
stand,
of ook wet zijne
m
iddelen
te buiten
gaat. TROTSCH, in eenen goeden zin, is vol
van eengrootmoedig zelfsvertrouwen : uw
trotschgeslacht verwacht rechtschape loten
uit zijnen slam, VONDEL • ook kan iemand, in

de bewustheid eener door het algemeen miskende edele daad, met regt, zelfs openlijk
zeggen : ik ben daar trotsch op •; maar gemeenlijk ontstaat trotschheid nit eene onbillike zelfsverheffing en daarmede gepaarde
hatelijke verachting van anderen; en van
dengenen, die zich dus trotsch verheft, zegt
men, met afkeuring: de trotschheid ziet hem
de oogen uit. Van zaken gebezigd, heeft
trotscheenigermate de beteekenis van grootseh,
met dit verschil no tans dat men het alleen
van ligchamelijke, en nog wet enkel hoogver-
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hevene voorwerpen gebruikt: ik zie dien berg
den trotschen top verheffen ; hoe trotsch praalt
gindsche torenspits. In geen van beide voorbeelden zoude men echter grootsch in de
plaats kunnen stellen •; in het iaatste eerder
heerlijk, vooral niet hoogmoedig, of hoovaardig; en even weinig LAATDUNKEND, VERWAAND,
of OPGEBLAZEN. Al deze woorden, namelijk ,
worden alleen van de zielsgesteldheid , nooit
van zakengebruikt. Laatdunkend is degeen,
die zich veel laat dunken • verwaand , die
met veel eigenwaan behebt is •; opgeblazen
wordt verduidelijkt door de bekende fabel
van den kikker, die zich te bersten blies , om
den os ingrootte te evenaren.
HOOGTE, zie Berg.
HOON, SCHIMP, SPOT.
SCRIMP is eene zijdelings te kennen gegey en afkeuring, met inzigt, om iemand beschaamd te maken. SPOT heeft ten oogmerk
om datgene belagchelijk te maken, wat men
zelf welligt innerlijk op prijs stelt. HOON
drukt, door schimp en spot, verachting uit.
Schimp kan doen blozen; spot beleedigt ; hoon
grieft, en zet veelal eenen blijvenden wrok.
STAPEL.
HOOP,
Eerie menigte din en op elkander. Bij
HOOP wordtgeene regelmatige schikking
ondersteld, bij STAPEL wel : een hoop hout
een hoop zand; een stapel boeken, een stapel
zeeuwen. Opmerkelijk is, dat het verkleinwoord hoopje, somtijds, het nevenbegrip der
regelmatige schikking heeft : h i' zette het
geld, bij hoopjes op de to el. Hoop, niet
stapel, beteekent ook eene verzameling van
levende schepsels bij elkander : een talrijke
hoop soldaten • van daar , in de gemeene
spreektaal : een hoopen, voor een aantal :
een hoopen leugens.

HOOP, zie Ho en.
HOOREN, LUISTEREN.
Het zintuig van het gehoor aanwenden.
Men kan onwillekeurig, ja teen zijnen wit ,
geluiden ILOOREN •; in dit gevai is het enkel
door middel van hetgehoor , vernemen.
k naar lets
Maar men kan ook, opzettelij,
hooren • alsdan is het, door middel van het
gehoor, trachten te vernemen, anders toehooren gezegd. LUISTEREN is, scherp, en met
andacht , toehooren. De beteekenis is dus
a
terker, dan die van het eerste woord. Doch
s
bii het overdragtelijk gebruik is dit om ekeerd. Die jongeling luistert naar zijne
ouders niet, wil zeggen : hi' volgt hunne
vermaningen niet •; nogtans is het mogelijk,
dat hi' die met eerbiedigheid ontvangt, en
ze, enkel door zijne wuftheid, desniettemin
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in den wind slaat. Sterker, veel er er is :
die jongeling hoort naar zijne ouders niet,
hetwelk, benevens het verwaarloozen van
den goeden raad, ook nog het begrip der
oneerbiedigheid in zich sluit.
HOOVAARDIG, zie ffoogmoedig .
HOPEN, HOOP, WENSCHEN, WENSCH.
Deze woorden komen daarin overeen, dat
zij het vooruitzien van jets, hetwelk plaats
kan hebben,
uitdrukken. HOPEN is, met zekere
mate van vertrouwen, ietsgoeds verwachten ; WENSCHEN, verlangen, dat lets, hetwelk
men voorgoed houdt, plaats grijpe. Ho en
komt in de opgegevene beteekenis voor , bij
voorbeeld in : ik hoop veel goeds van dien
jongeling. In het gemeene leven wordt het
veelal in minder strengen zin genomen. A
hoop het beste van hem, wit naauwelijks zoo
veel zeggen, als : ik wensch het beste van hem.
Ik hoopij
, dat
gelijk
h
g
ebt,
is niet
meer of
niet minder, dan : ik wensch, dat gij el is
hebt ; het eenige verschil bestaat daarin, dat
de eerste uitdrukking gemeenzamer is. Maar
deze verwisseling van beteekenis, in het gebruik, strekt zich niet tot de naamwoorden
uit. Datgij in uw voornemen slagen moogt,
is mijn WENSCH, doet enkel welwillendheid,
toegenegenheid , blijken •; maar : dat gej in
uw voornemen slagen moogt, daarop heb ik
mine HOOP gevestigd, geeft te kennen, dat de
spreker op een verlangend eigen voordeel
vertrouwt, hetwelk van des anderen wel slagen afhangt.
HORIZON, zie Kim.
HORTEN, STOOTEN.
Met eene snelle beweging tegen jets aankomen. Bij STOOTEN, van zich stooten is hi de
spraak niet, heerscht het begrip, dat het
aangestooten voorwerp meer of min uit zijne
plaats gedreven wordt. Bij BORTEN, daarente dat
dat het hortend voorwerp in zijne bewe in gestremd, zoo niet teruggedreven
wordt. Van daar, figuurlijk, eene hortende
rede, zulk eerie , waarin eene vloeijendheid
is. Degemeenzame uitdrukking : met horten
en stooten, beteekent derhalve, dat men, aan
eenigen arbeid bezig zijnde , nu eens, als
g eenen hinderpaal stuitende, hortende ,
teen
eene wijl er mede ophoudt, dan weder, met
verdubbelde aandrift, er in voortvaart : eindelijk heb ik mijne taak afgewerkt •; maar
het is met reel horten en stootengegaan.

HOUDEN (van IETS of IEMAND), zie
HOUW, zie Hak.

HOUWEN, zie Hakken.

Beminnen.
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HOUWER, zie Degen.
HUICHELEN, VEINZEN,
Zijne eigenlijke gewaarwordingen en gevoelens vermommen, zich met woorden,
gebaren of daden, uiterlijk anders gedragen
en aanstellen, dat men in zijn hart gesteld is
engevoelt. HUICHELEN is VEINZEN, in het stuk
vangodsdienst.

HUUR.

HINT, zie Onderstand.

HUPPELEN, SPRINGEN.
HUPPELE1 bestaat in een voortdurend opspringen. De ekster huppelt. Van menschen,
beteekent het van vreugde springen. De
genezene heeft, onder innig gevoel van dankbaarheid, gehuppeld. SPR1NGEN, zonder verdere bijvoeging, is, eenvoudig, zich schielijk
e over d tusschenruimte tusschen de eene
HUID, VEL.
plaats en de andere, en zonder aanroering
De uitwendige, natuurlijke, zich over het
van die tusschenruimte , heen bewegen.
gansche ligchaam uitstrekkende, bedekking
Wij sprongen er over keen. Met de oneigenvan vleesch en been, bij mensch en Bier.
like beteekenissen van springen, staat hupHum is de wetenschappelijke, VEL de meer
pelen in geen verband. In eenen eigenlijgemeenzame, benaming. Zoo heeft men verken zin, echter, komt springen nog voorscheidene spreekwoorden met vel : in een
namelijk zonder het hoofddenkbeeld van de
kwaad vel steken, ongezond zijn •; nit zijn vel
beweging over eene tusschenruimte, en enkel
voor : zich met eene schielijke beweging van
springen, zeer ongeduldig zijn • nit zijn vel
bersten, onmatig dik en vet worden •; iemand
de plaats, waarop men staat, omhoog verhet vel over de ooren halen, hem alles afkneheffen. H oud Bens op met dansen en springen.
Zij sprongen als eekhorentjes. Gelijk men
velen. Doch ook andere met huid: de din en
door de huid zien, tot op den road der
voorts van vreugde huppelt, springt men op
taken doordringen •; wat op de huid krzjgen,
van gramschap.
slagen krijgen •; met de huid betalen, met het
IV; de huid ten duurste verkoopen , het HUUR , HUURGELD , HUURLOON , LOON, PAeliT
PACHTGELD,
PACHTHUUR.
leven • met de heele huid er afkomen, zonder
Eene, voor eenen bepaalden tijd berekende
schade •; met huid en met haar, geheel en al.
somme gelds, ter eene zijde bedongen voor
In alle deze, schijnt het begrip van dikte,
den afstand van zekere regten, ter andere
zwaarte, sterkte, meer gepaard to zijn met
zijde voor het toegestane genot Bier regten.
huid. Ook zegt men, van robbers schapen,
Huua is eigenlijk de daad van huren, dat is :
bokken, kalveren, hazen, honden, katten en
de dienst van iemand, of het gebruik van
adere
dieren, het vel • van koeijen,
n
meer
eenig eigendom eens anderen, teen betaling
paarden, beeren, wolven, tijgers, enz., de
van zekere geldsom, bedingen, waartegenhuid ; zoo ook meestal van visch •; loch van
over verhuren staat, dat is, deze dienst, of
actl, die nogtans inzonderheid dik gehuid is,
dit gebruik, teen genot der bepaalde som,
zoo we vel als huid. Vet beteekent ook
afstaan. Die geldsom is dus eigenlijk het
menigmaal enkel de opperhuid •; en het laat
HUURGELD •; loch is het veel gebruikelijker,
zich tot een verkleinwoord vervormen, veldaarvoor enkel huur to bezigen : de huur van
ktje, welken naam men aan evenveel welk
dat huis is hoog. HUURLOON ziet, gelijk het
vlies geeft •: de velletjes, niet de huidjes, nit
woord aanduidt, enkel op de huur van diensthet vleesch snijden •; het velletje op de melk.
boden • maar ook daarvoor is mengewoon,
hetzij huur, hetzij loon, alleen, to zeggen :
HUILEN, zie Grtjnen.
hoe veel huur, of hoe veel loon, wint gij ?
PACHT, van het latijnsche pactum, is, eigenHUISRAAD, MEUBELEN, INBOEDEL (IMBOEDEL).
lijk, een verdrag, en, in het gebruik, bepaalDe noodwendigheden eener huishouding.
de lijk zulk een verdrag, waardoor men het
Wanneer men de MEUBELEN van het HUISRAA.D
genot van den opbrengst van deze of gene
onderscheidt, verstaat men onder het eerste
zaak, tegen uitkeering van eene bepaalde
woord, in de eerste plaats, die stukken, die
geldsom, of ook wel van een gedeelte van
tot de stoffering der vertrekken dienen, en,
dien opbrengst, van den eigenaar of regthebin eene andere beteekenis , zoodanige als
ber verkrijgt: wie heeft dat land in pacht?
b1 zonder tot verfraaijing of verlustiging
hi zal het tolgeld niet wederom in pacht
strekken. Keukengereedschap, bij voorbeeld,
nemen. PACHTGELD is de geldsom, voor de
behoort tot het huisraad, maar niet tot de
pacht bedongen; loch wordt daarvoor ook
meubelen • muzi jki nstrumen ten , sehilderijen,
het enkele pacht gebezigd, even als huur
beelden, enz., zijn meubelen, en worden niet
voor huurgeld of huurloon : ik moet mijnen
huisraad genoemd, stoelen en tafels zijn
landheer de pacht voldoen. Dan , wat is
meubelen en ook huisraad. INBOEDEL is al
PACHTHUUR ? Eene overtolligheid , zoo het
wat zich in de huishouding bevindt, huisschijnt. Naar ook enkel zoo het schijnt. Packraad, rneubelen, kleederen , lijnwaden en
ten is eigenlijk huren, bij verdrag, of pacht.
kleinooden.
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Hetgebruik wil wel, dat men huren inzonderheid bezige ten opzigte van dienstboden
en woningen, pachten, bij uitsluiting, van
landerijen, of zoodanige andere zaken, van
welke men niet alleen dienst ofg
ebruik, maar
door den opbreng,
st ook voordeel heeft. Maar
daarin lit niet het wezenlijke van het verschil. Bij het huren van dienstboden wordt
geen verdrag beschreven. Bij het huren van
woningen, veelal ook niet • en geschiedt het
al, dan bestaat de overeenkomst, huurceel
geheeten , uit hares aard in weinige bewoordingen ; hetwelk niettemin altoos een
beschreven verdrag blijft , weshalve men
ook, in Gelderland, zegt: een huis pachten,
hoewel nooit : dienstboden pachten. Maar
bij het huren van landelijke of andere
opbrengsten van welken aard ook, hetwelk
soms voor eene lane reeks van jaren ge-

HUWE.

schiedt , en menigmaal van geslacht tot
geslacht overgaat, is een beschreven verdrag,
of pacht , noodzakelijk. Pacht , ofschoon
door hetgebruik, op zich zelven genoegzaam, is dus, wezenlijk, pachthuur. Dat ook
het eigenlijk kenmerkende van huur niet
daarin ligt, dat mener niet bij bedoelt,van den
opbrengst van het gehuurde voordeel te trekken, blijkt ten overvloede uit het gebruik van
het woord, ten opzigte van zaken, van welke
men het bezit voor een en bepaalden ti'
bedingt, juist met oogmerk, ors het voordeel
tegenieten, dat zij middelerwijl zouden kunnen opleveren: kansbiljetten, loterifbriefjes in
huur nemen.
HUWBAAR, zie Manbaar.
HU WELIJKSGOED, zie Bruidschat.

JAARGELD,

JAARLOON , SALAR1S, JAARWEDDE,

TRAKTEMENT, PENSIOEN, GAGEMENT.

Eerie somme gelds, op gezette tijden, hij
gelijke gedeelten, uitbetaald wordende, doch
in haargeheel bedrag, bij het jaar berekend.
ontvangt zijn jaargeld, jaarloon, salaris,

enz., alle drie maanden. JAARGELD, ofschoon,
haar de vorming, van de meest algemeene
beteekenis, wordt inzonderheidgebruikt voor
gelden, die uit enkele genegenheid, of althans
zonder dat daarvoor diensten wordengevorderd ,
toegelegd zijn •; onderscheiden dus van
krtjgt van ztjnen varier een
JAARLOON.
jaargeld van driehontlerd guldens, zoo lang
hi' op de hoogeschool Jaarloon is de,

bij het jaar berekende, vergelding voor het
vervullen van eenigen dienst; het wordt
enkel ten opzigte van mindere beambten
SALARIS
ebezigd. Het onduitsche
g
wordt in denzelfden zingenomen, doch
kan ook op aanzienlijke , mits ondergeschikte, ambtenaren toegepast worden : het
jaarloon, of het salaris, van eenen sletiswachter ; het salaris van den secretaris der
handelmaatschappij. Besturende ambtenaren

genieten eene JAARWEDDE, of, met een onTRAKTEMENT. Jaarwedde kan
duitsch woord,
bovendien ook eenjaargeld zijn, eerie') niet
meer dienenden ambtenaar, ter belooning
van vroeger bewezene diensten, toegelegd •;
hetzelfde als het onduitsche PENSLOEN. In het
krijgswezen heeft daaromtrent deze onderscheiding plaats , dat hetgeen voor officieren
pensioen heel, voor onderofficieren en gemeenen GAGEMENT genoemd worth.
JAGEN, zie Driven.
JAGTEN(ZICH),
zie Haasten.
JAMMER, KLAGT, WEEKLAGT.
Het niten van leedgevoel bij eenigen rampspoed. KLAGT is de uitdrukking van elke mate
van ontevredenheid, JAMMER van de hoogste
ellende ; WEEKLAGT houdt het midden tus-

schen beide, doch nadert het incest tot
jammer. Of evenwel deze opklimming wel
inderdaadgeOvenredigd zij aan het werkelijk
ondergane Iced, hangt of van den verschillendengraad van gevoeligheid en zelfbeheersching, zoo wel bij geheele flatlet), als enkele
personen. De klagt uit zich door eerie zamenhangende rede, en beschrijft het onaangename van den toestand, met uiteenzetting
van de oorzaken • de weeklagt berst uit in
smertvolle uitroepingen, en enkele woorden •;
het jammer doet zich kennen door zuchten
en steunen en een ongeregeld jammergeschrei, waarvan het woord zelf de klanknabootsing is.
JAMMER, WEDERWAARDIGHEID, RAMP, RAMPSPOED, RAMPZALIGHEID, ELLENDE, NOOD, TEGENSPOED, DRUK, LIJDEN, ONGELUK, KRUIS, BEPROEVING.

Een toestand, in welken men zich gBenszinsgelukkig gevoelt. Eike onaangename omstandigheid, zij moge ook van korten duur
en onbeduidend zijn, is eene WEDERWAARDIGHELD. Een slechte weg, guur weder, het breken van een rijtuig, is voor velen eene wederwaardigheid. Het menschelijke Leven is
derhalve nooit zonder wederwaartligheden.
RAMP is een zwaarder onheil ; RAMPSPOED de
toestand, waarin men door vele en aanhoudende ram en gedrukt worth; RAMPZALIGHEID,
de allerdeerlijkste toestand, zoo wel met betrekking tot den graad des onheils, als tot
den duur daarvan •; ELLENDE, eigenlijk, het
gemis van al wat tot levensveraangenaming
de toestand, waarin men zich
strekt • NOD,
O
zelven niet kan redden,
maar van anderen
hulp behoeft. TEGENSPOED ontmoet degeen,
wins zaken achteruitgaan , of die in
zijne voornemens en uitzigten teleurgesteld
worth • het woord is zamengesteld nit teen
en spoed, Welk Iaatste woord, nadat het in
voorspoed gebezigd was, om het spoedig
vooruitgaan van iemands zaken aanteduiden,
vervolgens, in vereeniging met het ont-
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de tegenkennend voorzetsel on, en te de
stellingen tegenspoed en onspoed vormde,
welk Iaatste min gebruikelijk is. Daarom
is rampspoed, van ramp en spoed, ook van
sterker beteekenis, en duidt het spoedig
opvolgen van ram en aan. In DRUK bevindt
hij zich, die door onvermogen tegen beknellende omstandigheden, of tegenstreving van
anderen, zich in het behartigen zijner taken
gedwarsboomd ziet. In LIMN is hij, die een
sterk gevoel heeft van het onaangename zijtis
toestands. JAMMER, tenzij in cenen min
ernstigen zin gebruikt, geeft den hoogsten
trap van ellende te kennen. Dit alles . is, in
of meerderen graad. ONGEeenen in
nix, voor dengenen ,
die het aan eerie bloote
toevalligheid toeschrijft, of althans als de
uitwerking van hem onbekende oorzaken
beschouwt • een KIWIS, wanneer men daarbij
op de beschikking der goddelijke Voorzienigheid ziet. De christen noemt het BEPROEVING, met opzigt tot het vaderlijke albestuur,
dat, ook in het hem opgelegde kruis, voor
hem weldadig is.

heeft tegen, werkelijk, andere beteekenissen,
waarin de toenadering het nevenbegrip van
vijandelijkheid of verzetting mist, als, om de
rigting van den stand van het eene ding naar
het andere te be glen : het huis staat to en het
Oosten • ook van de beweging : van daar loo
de stroom teen het Oosten •; en met opzigt tot
den tijd : het loot teen den avond ; voorts,
we ens de verruiling van het
•
en eene
andere:
de krijgsgevangenen kunnen teen elkander en
uitgewisseld worden •; betalingen tegen behoorlijke kwitantie •; we ens de vergelijking
van het eene en andere : het wordt tegen goud
opgewogen; teen hem hen ik een enkel niets
het is honderd teen een. In het algemeen
echter, heeft teen den zin eener strijdigheid,
ook als bijwoord gebezigd : het schrijven is
mij geheel tegen. lk begin het spel tegen te
worden. lk werd dien kost weldra tegen. —
Het spel begint mij tegen te worden, zoude

met dubbelzinnigheid gesproken zijn, als ook
voor tegenloopen, ongunstig worden, kunnendegenomen worden.

IJDEL, IJL.
Beide een woord • het laatste, namelijk,
eene zamentrekking van het eerste •; nogtans
JAS, zie Mantel.
zeer verschillend in beteekenis. Datgeen
waartusschen vele ledige plaatsen zijn , dat
lEDER, IEGELIJK.
niet digt of dik is, wordt IJL genoemd. IJl
haar, wanneer, op het hoofd, vele ledige
Elk. IEDER wordt gebezigd, wanneer men
e onderscheidene ondeeligen
zichd
, van
plaatsen zijn, waar geen
•
groeit. haar
Zoo ook:
welke gesproken wordt, als aan elkander
ijl linnen, in hetwelk dunne steden zijn.
gelijk denkt •; IEGELIJK, wanneer men zich
IJDEL zoude, eigenlijk, ledig moeten beteedezelve wel als gelijksoortig voorstelt, doch
kenen • dock het wordt in dien zin zelden
tevens derzelver onderscheidene wijzigingen
anders, dan als zelfstandig gebruikt, in de
in aanmerking neemt. leder is dus elk, eenkunstbewoording der wijsgeeren
•: het ijdel.
voudig ; iegelijk, elk, wie hij zij. Beide worMen neemt het, meest, figuurlijk, voor ontden met een er voorgebruikt. ledere dag,
bloot vane en waarheid. H i'
iedere maand, lederfaar. legeliike vrouw.
vied zich met eene ijdele hoop. En voor anEen ieder onzer. 1Vaar de spraak van een
dere oritkenningen, als, de ontkenning van
duurzaamheid : ijdele eer, ons zjdel leven ;
iegelijk yolk. Zie ook Alle.
de ontkenning van deugd en vroomheid
•: met
ijdele lieden om aan , de ontkenning van
IEDEREEN, zie Alle.
nuttigheid : gi:j houdt u met ijdele dingen
IEGELIJK, zie leder.
bezig • de on tkenning van ernst:: ijdele jeugd.

JAMMERLIJK, zie Deerlijk.

JEGENS„ TEGEN.
Beide voorzetselsgeven eene toenadering,
eene strekking tot iets, te kennen. Maar bij
JEGENS is de toenadering vriendschappelijk,
bij TEGEN vijandelijk, Lie de jegens de ouders.
Pligten jegens God en den naasten. Haat
teen den overheerscher. Een gedrag, dat
teen alle regt en billUkheid aandruischt. —
Oulings, was 'e ens ook hetzelfde als tegen,
het latijnsche contra • en men zeide in 't
jegendeel, voor integendeel. Thans is dit, te

regt. ten eerienmale in onbruik. Maar menigma hoort men nog, vooral in de spreektaal
teen in den zin van jegens gebruikt. Hoe is
hi' teen mij gezind? (beter : jegens). Ook

IJL, zie Haast.
IJL, zie IJdel.
MENDE, zie Krankzinnig.
IJLHOOFDIG, zie Krankzinnig.
IJLINGS, zie Aanstonds.
IJVER, zie Ernst.
OVER, IIVERIG •; NUVER, NUVERREID
•;NAARSTIG,
NAARSTIGREID • VLIJT, VLIJTIG.

Even als ernst en Over, zoo ook komen al
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deze woorden daarin met elkander overeen ,
dat zij eenen hoogen graad van krachtinspanning aanduiden, ter bereiking van zeker
oogmerk. IJVER is de drift, het vurig streven,
waarmede men zeker doel, dat men voor
gewigtig houdt, tracht te bereiken ; het bijvoegelijke, met die drift bezield, is IJVERIG.
VLUT is eigenlijk spoed ; van daar, gezwinde
werkzaamheid; ifver, daarentegen, eenegemoedsgesteldheid, die aanspoort, om vlijtig
te zijn. Terwijl zjver voor verscheidene onrustige gemoedsbewegingen gebruikt wordt,
is van vlz:ft het begrip van werkzaamheid
onafscheidelijk: kunst en vlijt. Het bijvoegelijk woord NUVER, met w e later van den
uit an ig en voorzetting der versterkende
it, is zeer zjverig, met het nevenbegrip van
vl(itig. Bij NAARSTIG, NAARSTIGHE1D, heerscht
het begrip van aanhoudende vlijt. N aarstigheid
is daarin van NUVERHEID onderscheiden,dat
het eerste hoofdzakelijk slechts onverdrotene
werkzaamheid onderstelt, het laatste, daarentegen, bovendien het, uit den met vlijt vereenigden Uver spruitend, verlangen, om den
arbeid tot alle bereikbare volkomenheid te
brengen. Van daar het tegenwoordig gebruik
van nijverheid, voor het anders onvertaal bare
fransche industrie. De volksvltjt is dus slechts
algemeene werkzaamheid •; maar rationale
nijrerheid geeft het denkbeeld van een oogmerk, om andere natien in die werkzaamheid op zijde te streven, zoo niet te overtreffen. Zie verder Ernst.
IJZEN, SCHRIKKEN.
Door die hevige ontroering, welke door de
plotselinge aanschouwing of gewaarwording
van jets beanstigends veroorzaakt wordt ,
bevangen worden. SCHR1KKEN ziet inzonderheid op het plotselinge der ontroering. 1k
schrik, dat mijn hart in ntijn lijf opspringt.
Hetgeweldig schrikken deed hem achter nit
springen. Gelijk men de figuurlijke uitdrukking bezigt van schrik verstijven, koud van
schrik worden, voor de ontzetting, door
welke men, bij het aanschouwen of vernemen
van lets, dat bij uitstek gruwelijk is, bevan en wordt, zoo wordt dit door het enkele
g
woord IJZEN aangeduid. 1k (isde, op dat gezit. Zie ook Ontzetten.
IN, zie Binnen.
INBEELDEN(ZICH),
ZICII VERBEELDEN.
Eene ongegronde meening van zich zelven
hebben. ZICH VERBEELDEN kan ook in het al emeen beteekenen, eerie ongegronde meening
hebben : hi' verbeeldde zich, dat alles over
was. Maar in de bepaalde betrekking tot den
ersoon zelven, onderscheidt zich verbeelden
P
van INBEELDEN daardoor, dat verbeelden onverschillig kan gebezigd worden, om het

INBO.

even of de meening hem verheffe of vernedere, inbeelden enkel in het eerste geval. Hi'
verbeeldde zich ziek te zijn. Ilij beeldde zich
in, dat hij alleen de baas was. Zich veel
inbeelden is dus zich veel laten dunken ; zich
veel verbeelden, omtrent vele din en eene
ongegronde meening hebben. Dewijl no tans
de verbeelding, door maar al te gemeenen
eigenwaan, al ligt tot inbeelding kan overslaan, zegt men : wat verbeeldt hzj zich wel ?
in denzelfden zin, als zeide men : wat heeldt
hi) zich wel in?
INBEELDING, VERBEELDING.
INBEELDING is (zie het voorstaand artikel)
die bijzondere soort van VERBEELDING, welke
hetgevolg is van eigenwaan, of laatdunkendheld. Verbeelding is het algemeene woord,
de voorstelling aanduidende van lets, dat
niet aanwezig is. Het vermogen, om dit
met die levendigheid te doen, dat men het
niet aanwezige, als het ware, voor oogen
heeft, verbeeldingskracht geheeten, is het
wezenlijkste vereischte van den dichter,
ofschoon dezen, zoo min als iemand anders,
inbeelding tot sieraad strekt.
INBLAZEN, zie Inboezemen.
INBOEZEMEN, INSTEKEN, INBLAZEN, INPLANTEN,
INPRENTEN, INGIETEN, INSCHERPEN, INPRA.TEN,
INPREKEN.

Deze woorden komen daarin overeen, dat
zij de mededeeling van eene gedachte, een
gevoelen, of eene gemoedsaandoening te
kennen geven, hoewel zij, naar den aard van
de, in elk der daarbij voorkornende werkwoorden liggende nevenbegrippen, derscheiden zijn. INBOEZENEN, als ware het, in
den boezem steken, is het algemeenere
woord, en wordt, zoowel in eenen goeden,
als in eenen kwaden zin, gebruikt. lemand
moed, vrees, een goed gevoelen, een kwaad
gevoelen, achting, minachting, inboezemen.
INSTEKEN !evert, letterlijk, hetzelfde beeld op;
hier is het naamwoord, gelijk bij inboezemen
het werkwoord, voorondersteld ; insteken
is even zeer in den boezem steken • maar
daarbij heerscht een begrip van heimelijkheld • het beteekent een heimelijk aanraden
aan iemand, hoe hi' zich te gedragen, of wel
een heimelijk te voren zeggen, hoe hi' zich
uit te drukken hebbe. Dat heeft hi' van zich
zelven niet, een ander heeft het hens in e•
stokes. INBLAZEN, waarin aan het beeld eenige
meerdere hardheid eigen is, wordt wel somtijds in eenen goeden zin,
als wanneer men
zegt : moed inblazen, gebruikt •; meest, echter, in eenen kwaden zin, als achterdocht
inbtazen. INGEVEN wordt zelden anders, dan
in eenengoeden zin gebezigd, en is somtijds
zoo veel als aanleiding seven om te denken,
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zonder dat daartoe juist woorden gebruikt
worden. Zoo zegt men : alle schrift is van
God ingegeven. INPLANTEN wordt genomen, in
den zin van, door onderwijs in het gemoed
overbrengen. Zzjne ouders hebben hem de
deugd vroeg ingeplant. De kerk heeft woesWizen zeden ingeplant. VOND. INGIETEN is, in
zeker opzigt, het tegenbeeld, namelijk, zonder onderwijs mededeelen. Een zuivere stijl
wordt iemand zoo maar niet ingegoten. Ook
voegt men wel, tot versterking van het beeld,
de woorden • met eenen trechter, er bij. Men
kan u het verstand metgeenen trechter ingieten. INPRENTEN, daarentegen, heeft het
denkbeeld van onderwijzen sterker, dan inplanten, en wil zeggen : door herhaalde leering die indrukken. Ik heb hem van der
jeugd afep,
het beter is vooruit
rent
, dat
ing
e st rker wordt
to bedenken,
dan achterna. Nog
dit uitgedrukt door INSCHERPEN, waarbij Levens een begrip van gestrengheid komt. De
lessen der deugd moeten den kinderen vroeg
ingescherpt worden. INPRATEN is het meest
eigenlijke van de gansche reeks van
woorden, en daarom ook in plaats van elk
der andere tegebruiken, wanneer men
niet bijzonder op derzelver nevenbegrippen
drukken wil, het wil zeggen : met woorden
gelijk INPREKEN, met vele en nadrukkelijke
woorden, in het gemoed brengen. Bij inpreken heeft dit bijzondere plaats, dat men het
woord van zich zelven gebruikende, wil te
kennengeven, dat men vele moeite heeft
aangewend, om met nadruk te spreken •; wat
ik ook deed, om het hem in te preken, het
baatte niet • terwij1 men, het woord van
eenen ander', doch met toepassing op zichzelven bezigende, daarmede aanduidt, dat
men den aandrang met verveling gehoord
heeft. Hi' verzuimt geene gelegenheid, om
mij zijne hersenschimmen in te preken.
1NBORST, zie /lard.
INBRENGEN, BIJBRENGEN, AANVOEREN, OPPEREN.
Te kennengeven. Men kan tegenwerpingen
AANVOEREN, en ookgronden tot ondersteuning. De laatste alleen BRENGT men ELL INBRENGEN onderstelt tegenstrijdigheid •; en van
het een men tot ondersteuning van een
t kan niet
voorstel aanvoert , of bijbreng,
gezegd worden, dat men het inbrengt •; gelijk ook, van de bedenkingen , welke men
daartegen aanvoert, of inbrengt, niet kan
gezegd worden, dat men ze bijbrengt. OPPEREN wordt voor beidegebezigd , loch is
daarbij ondersteld, dat men het eerst van
het alzoo aangevoerde spreekt.
INBREUK OP DE

WET,WETSCHENNIS,REGTSVER-

KRACHTING.

Onwettige of onregelmatige handelwijs

INKO.

van iemand, wienspligt het is, de wet te
handhaven. INBREIJK OP DE WET iS het altijd ,
wanneer een ambtenaar hetzij in zijnen
p
lit te kort schiet, of denzelven te buiten
gaat. WETSCUENNIS heeft plaats, wanneer door
de uitvoerende ma teen
een maatregel genomen
wordt, die met eenige wetbepaling strijdt.
REGTSVERKRACHTING is de daad van eenen
re ter die, opzettelijk, eene wet, of niet
waar het behoort, of verkeerdelijk, toepast.
IN DER DAAD, zie Daad,
INDIENEN, zie Inleveren.
INDRAAIJEN( ZICH), Zica INDRINGEN.
Ongenoodigd deel nemen aan een bedrijf;
zich toelating verschaffen in eenen gezelligen
kring, waar men niet eigenlijk behoort. Hi
heeft zich in dien vriendenkring INGEDRONGEN.
Hij weet zich overal IN TE DRAALIEN. Bij indringen wordt onbescheidenheid : bij indraaijen
vooral list ondersteld.
INDRINGEN (ZICH), zie Indraatjen.
INGELAND, zie Bewoner.
INGESCHAPEN, zie Aangeborene
INGETOGEN, zie Bescheiden.
INGEZETEN, zie Bewoner.
INGIETEN, zie Inboezemen.
INGIETEN, INSCHENKEN.
Een vocht in een vat doen vheten. INSCHENKEN is daarin van INGIETEN onderscheiden
dat men, vooreerst, niet dan lilt eenig vat
in een ander vat, (dit woord in den bepaalderen zingenomen, zie Vat,) kan inschenken, terwijI ingieten niet daartoe bepaald is,
,
en menbij
voorbeeld , eenen zieken de
artsenij kan ingieten • ten tweede, dat inschenken alleen ten aanzien van drinkbare
vochtengezegd wordt. Inkt moet men ingieten, niet inschenken, want het oogmerk is
niet, dien te drinken; ten derde, dat inschenken ook nog slechts van zulke drinkbare
vochtengezegd wordt ,
welke men voor dorst
of smaak drinkt • artsenijen moet men uit
het fleschje in den le el ingieten, maar een
glas wijn schenkt men in.
INHALIG, zie Gierig.
INHAM, zie Baai.
INKOMEN, INKONSTEN.
Geregelde bestaanmiddelen. Het eerste
woord wordt alleen in het enkelvoud • het
27
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tweede in dezen zin, alleen in het meervoud
gebezigd. Daarnaar regele zich het gebruik.
De ambtenaar, die niet dan zijn vast traktement of salaris heeft, kan niet gezegd worINKOMSTEN, maar wel een goed INKOMEN
den
te hebben.

INTO.

INPREKEN, zie Inboezemen.
INPRENTEN, zie Inboezemen.
INSCHENKEN, zie Ingieten.
INSCHERPEN, zie Inboezemen.

INKOOPEN, zie Koopen.
INSCHRIJVEN, zie Aanteekenen.
INKWARTIERING, INLEGERING.
Plaatsing van krijgsvolk in burgerhuizen.
Het een voor degewone, bij eenen doormarsch noodige, herberging • het andere
bij wijze van straf- of dwangmiddel.
INLEGERING, zie Inkwartiering.
INDIENEN.
INLEVEREN,
Een geschrift, aan eene wettige magt, ter
tafel bezorgen. INLEVEREN kan elkeen ; INDIENEN doet de regtsvoorspraak , of pleitbezorger.

INMIDDELS ,

INTUSSCHEN, MIDDELERWIJL , ON-

DERTUSSCHEN.

Tusschen de eenegebeurtenis en de andere. Wij zouden INMIDDELS niet gebruiken ,
ten de te verhalen zaak in verband sta
met de reeds voorgedragene. MIDDELERWIJL
als meer uitdrukkelijk op den tijd ziende,
schijnt dit niet te vereischen. INTUSSCHEN ,
overigens met inmiddels gelijk, kan ook den
zin hebben van : met al dat, desniettegeitstaande, zonder dat het begrip van tijd daarbij in aanmerking komt, hetwelk nosh bij
INMIDDELS, 1110Ch bij MIDDELERWIJI, het gevat
is. ONDERTUSSCHEN zouden wij, bij voorkeur,
alleen in dezen laatsten zin bezigen.
INNEMEN, zie Bemagtigen.

INSLAAN, OPDOEN.
Zich van eenen voorraad van jets voorzien.
Beide woorden worden inzonderheid van
levensmiddelen en verteerbare huisbenoodigdheden gebezigd ; INSLAAN, echter, alleen
van dranken, OPDOEN van de andere noodwendigheden. Wijn, bier, inslaan. Aardappelen, boter, hout, turf, kolen, opdoen.
INSLAAN, INZWELGEN.
Gulzig nuttigen. INSLAAN, enkel van dranken, INZWELGEN, ook van harde spijzen. HO'
sloeg al den wt:in in. Eenen brok inzwelgen.
Inzwelgen wordt, daarenboven , in eenen
ruimeren zin, en overdragtelijk, gebezigd.
De zee zwelgt schatten in. Zij zijn gereed,
om den ijdelsten lof, dien men hun geeft, in
te zwelgen.
INSLUITEN, zie Berennen.
INSTAAN, zie Borg.
INSTEKEN, zie Inboezemen.
INSTRUMENT, zie Gereedschap.
INTEUGELEN, zie Intoomen.
IN TOOMEN, INTEUGELEN, BETOOMEN, BETEUGELEN,
BREIDELEN, BEDWINGEN.

INNEMEND, AANVALLIG.
Door gedrag en manieren geschikt, om
enegenheid inteboezemen. AANVALLIG wordt
g
enkel van de kindschheidgezegd ; INNEMEND
van rijpe jaren.
INNERLIJK, zie Inwendig.
INNIG, zie Inwendig.
INPEPEREN, BETAALD ZETTEN.
Voor een ondergaan teed een wederkeerig
feed toebrengen. Beide oneigenlijke bewoordin en en met eenen zachteren zin, dan
het S tellige wreken. BETAALD ZETTEN ziet
slechts op een enkel bedrijf; INPEPEREN wil
eerder ze en : op den duur doen ontgelden.
INPLANTEN, zie Inboezemen.
INPRATEN, zie Inboezemen.

Van hartstogten en gemoedsaandoeningen
gebezigd, dezelve aan redelijk bedwang onderwerpen. BEDWINGEN is hierbij het eenige
eigenlijke woord. Zich zelven, zz:ine hartsto ten bedwingen. Bij al de andere, is het
beeldgenomen van het werktuig, waarmede
lastdieren, en vooralpaarden bedwongen
en bestuurd worden. Zie het verschil der
onderscheidene, bier tengrond liggende,
benamingen opgemerkt, wat de eigenlijke
beteekenis betreft, op BREIDEL en, voor de
overdragtelijke, op ONBANDIG. Dienvolgens
heeft BREIDELEN den sterksten zin van onder
bedwang houden, niet hot vieren ; BETEUGELEN komt daaraan het naast ; doch BETOOMEN
is reeds ruimer te nemen, en kan wel enkel
matigen aanduiden. Die zijne hartstogten
breidelt, beheerscht dezelve zoodanigerwijze,
dat hi' een blijk er van last zigtbaar worden ; die ze beteugelt , laat ze niet tot dadelijkheid komen ; en die ze betoomt , weet te
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JUTS.

zorgen ,
zij eene kwade gevolgen hebben.
Tusschen INTOOMEN en INTEUGELEN is , in het
g
ebruik ; geen merkbaar verschil, daar
beide woorden reeds, uit hoofde van de
mindere kracht van bet voorzetsel in , in
vergelijking met be , den zin der enkele
coati ill , niet dien der volstrekte bedwing
in hebben.

INZONDERHEID, VOORNAMELIJK, BIJZONDER,

INTREKKEN , AFSCHAFFEN HERROEPEN.
Eene bestaande verordening te niet doen.
INTRERKEN onderstelt , dat de te niet doening
geschiedt door denzelfden , van wien de verordening is uitgegaan ; het is dan eene
zachtere uitdrukking voor HERROEPEN. Het
laatste kan ook enkel tengevolge van dwang
of overmagt plaats hebben daar bet eerste
meer op eigen beraad ziet. AFSCHAFFEN is ten
eenenmale , of voor altoos , te niet doen , en
onderstelt , meestal , dat zulks geschiedt door
eenen anderen dan door wien de verordening gegeven is. _Hen zegt , dat de uitge-

lificheid der wellevendheid is, voornamelijk,
door de verkeering met beschaafde lieden tever
krijgen,bijzonder door den om an met vrouwen, en inzonderheid door den om an met
zulke vrouwen, die, terwijl zij door uiterlijke
bevalligheden bekoren, (evens door voortreffelijkheid van verstand en hart met eerbied
tot zich doen opzien, en aldus, vooral op
eenen jongeling van nog schuldelooze zeden,
den weldadigsten invloed kunnen oefenen.

schrevene belasting op de voorwerpen van
weelde zal ingetrokken worden. De koning
heeft zt:jn gegeven bevel herroepen. De censum' der drukpers werd , onmiddelific na de
afschudding der vreemde overheersching ,
afgeschaft.

INTUSSCHEN , zie Inmiddels.
INWENDIG, INNERLIJK INNIG.
Van binnen , in het binnenste. INWENDIG
is de binnenzijde van eenig hot ligchaam
gelijk de buitenzijde van hetzelve uitwendig
is ; — ook al wat verder in die holte bevat is,
als : de inwendige deelen des menschelijken
ligchaams. INNERLIJK zijn al de bestanddeelen
van elk vast ligchaam ; de begrenzing alleen
van deszelfsgeheele zamenstel , dat is , de
oppervlakte , is daarbij uiterlijk. Zoo hebben
vele clinger' tweederlei soort van waarde , de
uiterlijke , of die van den vorm , of de gedaante, de innerlijke , of die van de
bestanddeelen zelve ; het is alleen de uiterlijke
waarde, die eenen stalen horlogieketting
kostbaar maakt • eene gouden wanneer men
al er het fatsoen op verlieze , behoudt altoos
zijne innerlijke waarde. Innig, dat niet, gelijk
de beide andere woorden, eerie tegenstelling
heeft , wordt enkel in eenen zedelijken zin
gebezigd , en geeft het door en door doordrongen zijn van eenig zedelijk gevoel te
kennen : een innig christen, een innig gebed,
innige godsvrucht, innige blijdschap, vriendschap, enz.

INWILLIGEN, zie Bewilligen.
INWONER, zie Bewoner.
INZIEN, zie Bedenken.

VOORAL.

Alle woorden, dienende om nadruk toeven aan het een men meest in eene rede wit
doen uitkomen. VOORNAIRELIJK ware te omschrijven door : bij uitnernendheid ; BIJZONDER is zoo veel als bepaaldelijk ; INZONDERHEID
duidt nog na ere voorkeur aan •; VOORAL is
meer dan iemand of lets anders. De hebbe-

INZWELGEN, zie inslaan.
JOK, zie Boert.
JOKKEN, LIEGEN.
Onwaarheid spreken. JOKKEN is eigenlijk
boerten, schertsen. Gi:j jokt, voor : gij verheelt de waarheid, is dus eene verzachtende
uitdrukking. Men maakt , gemeenlijk, dit
onderscheid tussehen jokken en LIEGEN, dat
het eerste beteekent onwaarheid spreken,zonder benadeeling van anderen, en het laatste
,
onwaarheid sprekenten
nadeele van anderen.
JONGEN, JONGELING, JONGMA.N.
Jonge persoon van het mannelijke geslacht. JONGEN, waarvoor ook knaap, is de
aanduiding van het geslacht bij het kind :
een kleinejongen •; — bij uitbreiding van
beteekenis , leerling bij handwerkers. Oneigenlijk, zegt men, zelfs van volwassenen
hi' is een goede jongen, verstaande daaronder : hij is gezellig en inschikkelijk in de
verkeering. JONGELING beet een jong manspersoon van boven de twaalf tot bij de
twintig jaren. JONGMAN, waar jonge dochter
teen over staat, is een ongehuwde van
huwbare jaren.
JONGATAN, zie Jon en.
JONKVROUW, zie Dochter.
JUFFER, zie Dochter.
JUVROUW, zie Dochter.
JUIST, NAAUWKEURIG.
Volkomen overeenkomstig met de waarheid„ of dat een hetwelk in den hoogsten
graad zoo is, als het moet zijn. NAAUWKEURIG
bepaalt men de grootte van iets, wanneer
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men die van al deszelfs afmetingen opgeeft ;
om ze JUIST op te geven, is het noodig, dat
men zich in de berekening niet vergisse.
Wanneer al de deelen van een uurwerk
naauwkeurig vervaardigd zijn, en tot derzelvergemeenschappelijk oogmerk dienen •;
dan zal zich de wijzer ook juist naar de zon
bewegen. Naauwkeurige begrippen heeft
men van zaken, welke men in al derzelver
eigenschappen beschouwd heeft; om daarvan
juiste denkbeelden te hebben, moet men in
de beschouwing het ware punt hebben
opgemerkt,
waarin derzelver onderscheidend
kenmerk lit. Juist geraden •; niet : naauwkeurig geraden.
JUWEELEN, KLEINOODEN (KLEINOODIEN).
Kostbaarheden , tot lijfsieraad geschikt.
k zijn onder JUWEELEN niet anders
Eigenlij,
dan de bewerkte edelgesteenten te verstaan ,
waaruit zoodanige kostbaarheden voornamelijk zamengesteld zijn. KLEINOODEN, waar.
voor men ook KLEINOODIEN schrij,
ft heeft den
algemeenen zin van al wat kostelijk is, goud,
parelen, enz. Het woord beteekent, door
zijne vorming , een' kleinen schat, zijnde
ood, of , een zeer oud woord, dat in alle
europesche talen voorkomt, en in het gemeen
eengoed, eene bezitting, te kennen geeft

JUWE.

gelijk het zigthaar is in het middeleeuwsche
heriotum, hereotum, heergoed, heirgoed, de

noodige wapens en toerusting voor een
krijgsheer •; voorts in de nog gebruikelijke
bewoording allodiale goederen. In het oudzweedsch is od, Ode, zeer dikwijls een schat •
in het ijsl. audur, rijkdom, overvloed. Kleinooden zijn dan, eigenlijk, kleine dingen ,
welke eenen schat, of rijkdom, in zich bevatten. Indien het eerste lid der zamenstelling, klein, tot het angels. cleen, d. i. zuiver, te brengen is, (van waar het tegenwoordig eng. clean, schoon, helder,) zou het
woord eenen zuiveren schat beteekenen.
Eene andere afleiding is van het oude clene,
dat niet alleen klein, maarook weinig, en
dus raar, beteekende, zoodat kleinood eenen
zeldzamen schat zoude aanduiden. Overdragtelijk beteekent het woord iets , dat zeer
hoog geschat wordt. Dat bock is een dierbaar kleinood der oudheid. Achtbaarheid,
dat kostelijk kleinood, in den zin van de
wereld. HOOFT. Ook juweel wordt, bij uit-

breiding , voor een kostelijke , dierbare
en aangename zaak genomen •; en men zegt
van een' voortreffelijk mensch : hi' is een
juweel; van eene schoone juffer : ztj is een
juweel. In zamenstelling : pronkjuweel
puikjuweel.

KAAI, zie Burgwal.
KAAM, SCHIMMEL.
KAAK worth alleen van natte waren, als
bier, wijn, azijn, enz., gebruikt, en is de
witte huid, die zich op de oppervlakte van
dergelijke vochten zet. SCHIMMEL is de witachtige uitslag van drooge waren •; ten gevolge van een aanvankelijk bederf.
KAATTWEN, zie Knaauwen.
KABEL, zie Touw.
KABINET, zie Kamer.
KAKELEN, zie Babbelen.
KALEFATEREN, zie Breeuweti.
KALLEN, zie Babbelen.
KALMTE, zie Bedaardheid.
KAMER, VERTREK, KABINET, ZAAL.
Elk tot verblijf afgezonderd gedeelte van
een huis. VERTREK wordt veelal in den schrijfstip verkozen, als deftiger, dan KAMER. Kamer, echter, heeft den meest uitgebreiden
zin • bet komt in vele betrekkingen voor,
met de beteekenis van eenige holle ruimte.
Zoo noemen slagers de holle ruimte voor het
nierenbed de kamer • insgelijks heet zoo de
achterste Nolte van eenen mortier, waarin
het kruid geladen wordt , de holligheid in
eenen zad el of in een haam ,opdat het paard
niet gedrukt worde, heeft dezelfde benaming;
en die wordt almede gegeven aan het gat,
waarin te scheep, de kabeltouwen rondgeschoten liggen. Men vindt het woord ook
voor een geheel gebouw gebezigd, gelijk de
utrechtsche statenkamer , anders het landschapshuis geheeten. Ook in andere zamen stellingen komt het als eene afgezonderde
plaats voor : gitdekamer, raadkamer, regt-

kamer. En nog heden wordt het gebruikt
voor de vergadering zelve , die in zoodanige
kamer of zaal bijeenkomt : de eerste, of de
tweede kamer der Staten-Generaal, de onderscheidene kamers van koophandel. Vertrek, daarentegen, van vertrekken, zich verwijderen, heeft eenen veel bepaalderen zin.
In de Bijbelvertaling komt het als intrek
wijk, schuilplaats, voor, (le steenrotsen zijn
een vertrek voor de konijnen. Zelfs heeft
vertrekkamer , als
,
men, in zamenstelling
ware het intrekkamer, eene kamer om zich
waarin voor eene wij1 of te zonderen •; zoo
plagt men , boven eene der kamerdeu ren in het stadhuis van Rotterdam, te lezen
vertrekkamer van Burgemeesteren. Het
denkbeeld van grootte, pracht of aanzienlijkheid , door Z AAL uitgedrukt , lit dus
geenszins meer in het woord vertrek, dan
in kamer. No tans zoude men, in plaats
van : de vertrekken der koningin waren nog
prachtiger , dan (lie des konings , kwalijk
schrijven kunnen de kanters, enz. 1VIisschien
is wel het begrip der meerdere deftigheid bij
vertrek daarop gegrond, dat men zich eene
kamer voorstelt als bijzonder tot eenig huisselijk gebruik bestemd, een vertrek, daarentegen, als buiten de volstrekte noodwendigheld zijnde, en dus de onbekrompenheid der
woning aanduidende. Althans , men ziet
menige, enkele , gestoffeerde of ongestoffeerde, kamer te hour hangen • maar nooit
wordt daarvoor vertrek gezegd. KABINET, een
onduitsch woord. gebezigd voor het vertrek,
eenen vorst of hoogen staats-ambtenaar tot
ing dienende
afzonder
, komt, in dies zin,
met het zoo even bijgebragte vertrekkamer
vrij wel overeen. ZAAL is een groot vertrek,
voor talrijke bijeenkomsten geschikt; van
daar, in zamenstelling: gehoorzaal, danszaal,
enz., nooit gehoorkamer, of gehoorvertrek.
KAMERTJE, zie Cel.
KAMIZOOL, zie Wambuis.

KAMP.
RAMP,
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VUISTKAMP, STRIJD, PENNESTRIJD, VECH-

TERIJ,VECHTPARTIJ, GEVECHT, SCHERMUTSELING,
SLAG (VELDSLAG ZEESLAG) KAMPGEVECHT
TWEEGEVECHT, TWEESTRIJD, KAMPSTRIJD, WEDSTRIJD, WORSTELSTRIJD, WORSTELING, GESTOEI.

Aanwending van krachten, om eene to enOm de onderscheidene
artijerwinnen.
te ov
P
wijzigingen bij deze gansche reeks van naamwoorden na tegaan, zal het dienstig zijn,
tevens derzelver werkwoorden te beschouheeft in
wen. STRIJD, de daad van strijden,
alle opzigten de meest algemeene beteekenis,
het beduidt, met alle ruimte van zin,de
botsing van twee, of meer, in teen elkander
aanloopende rigtingen werkende, krachten,
van welken aard ook. Zoo spraken de oude
wijsgeeren, in hunne leer der wereldwording, van den strijd der hoofdstoffen •; en zoo
komen vaak twee verschillende hartstogten,
of neigingen, het pligtgevoel en de verzoeking
met e kander in TWEESTRIJD. Wanneer
l,
de meeningen van oorkundige en achtenswaardige personen teen elkander strOden,
hebbenwij ors voor alle vooringenomenheld te wachten,
eer wije d eene of andere
omhelzen. Het twisten daarover bij geschrifte
is het een een PENNESTRIJD genoemd wordt.
Men zegt : die geleerde heeft dapper voor
zijn stelsel gestreden, en: de beide leers
hebben dapper gestreden. Aileen in het
laatste voorbeeld, kon ook gevochten gezegd
zijn.rechten, namelijk, wordt enkel van ligchamelijk krachtbetoon, met vijandig inzigt,
gebezigd.Het onderstelt,tevens,meest altoos,
hetgebruik van wapenen. VECHTERIJ is de
daad van vechten, wanneer men van bijzondere, daartoe on bevoegde, personen spreekt;
voor de invoering der fransche regtspleging,
waren de vechtertjen, in sommige strekeri van
ors vaderland, veel meer gewoon, dan tegenwoordig. Wordt er, ondertusschen, door
zoodanige lieden, hetzij met mes of knuppel,
of ook wel met de bloote vuist, gevochten,
zoo beet dit een VECHTPARTIJ. Ook bezigt
men dit woord van het vechten van krijgslieden, in dienst van den zelfden staat, of ook
van verschillende, doch met elkander in vrede
zijnde, staten. Het vechten van kleine troepen
vijandelijkekrijgslieden, enkel door een toevallig zamentreffen, en zonder bepaald doel,
of voorafgegeven bevel, in den krtjg, (gelijk
wanneer de wederzijdsche voorposten zich
zeer nabij elkander bevinden, of wederzijdschepatrouilles elkander ontmoeten,) beet
eene SCHERMUTSELING, Het woord GEVECHT zonder zamenstelling, wordt enkel gebezigd van
eenengeregelden strijd tusschen vijandelijke
n of schepen. Wordt van beider
legerbende,
zijde het gansche leer , of de gansche vloot
slaags, zoo zegt men : er is RAG geleverd , tot
welkeinde dan ook, gemeenlijk, de beiderzijdsche krijgsmagt zich vooraf in slagorde

KAMP.

schaart. Dat zoodanige slag , of algemeen
VELDSLAG, ter zee, een
ZEESLAG, geheeten wordt , behoeft wel naauwelijks melding. Van meer belang zal het zijn ,
de woorden KAMPGEVECIIT KAMP, en de verdere
zamenstellingen met dit laatste, van naderbij
te beschouwen.KAMPGEVECHTiS het vechten van
man teen man •; zeeronderscheiden,nogtans,
in welk laatste niet meer dan
van TWEEGEVECRT,
twee personen, (ofschoon meestal in het bijzijn
van wederzijdsche getuigen, secondanten,)
naar de begrippen der krijgseer, en met
gewone
penen,
loch daarom niet
krijgswa
minder onwettig, en zelfs met overtreding
der wetten, tegen elkander vechten, terwijl
het kampgevecht, uit een aantal personen van
wederzijde, loch elk tegen zijnen man vechtende, bestaan kan, en, hetzij buiten of in
den krijg, geenerlei begrip van ongeoorloofdheld met zich hrengt, tnaar integendeel, bij de
oude volken, en, wat den VUISTKAMP betreft,
nog tegenwoordig in En eland tot de begunstigde volksschouwspelen moet geteld
worden : de kampgevechten der Romeinen.
Het werkwoord kampen wordt afgeleid van
karn , chain, in de salische wetten in de beteekenis van hand voorkomende, gelijk wij
nog tegenwoordig , wanneer vijandelijke
krijgslieden elkander in een gevecht zoo nabij
komen, dat zij man to en man vechten, daarvan zeggen, dat zij handgetneen werden. Bit
sluit nu wel geenszins het gebruik van wapenen nit; doch dit li st ook niet noodzakelijk in
het woord zelve. In de oude schouwspelen,
wend gekamptmet het zwaard, of met de vuist,
VUISTKAMP ) of ook wel enkel worstelenderwijze, om elkander door wringen, onder
de voet te werpen. Zoo heeft ook kampen en
kamp de ruimere beteekenis van wedijveren
in het algemeen : op de school kampten zij ,

gevecht , te land, een

wie best kon schrijven •; ik geef den karnp
gewonnen. Wit men, in dezen zirt, het naam-

woord boven alle beclenking verduidelijken
zoo zegt men AMPSTRIJD , of , nog eigenlijker,
WEDSTRIJD , welk laatste nooit anders , dan
in de beteekenis van eene vriendschappelijke
mededinging of wedijvering , voorkomt.
en herinnere zich wat hierboven omtrent
M
de ruime beteekenis van strijden en stria gezegd is, en het buiten alle verklaring klaarblijkelijk verschil van het daarbij voorkomende
tweestrijd en het later bijgebragte twee evecht. Van daar ook, dat WORSTELSTRIJD , in
het gebruik , niet voorkomt in den zin van
eenen eigenlijken kamp , door middel van
worstelen , h et een wij hierboven mede, als
eene der eertijds gebruikelijke wizen van
opgeteld hebben, maar in lien
kampvechten,
-van eenen zedelijken stria tegen wederwaarWorstelen
digheden , ingen.
of bekor
, ook
WORSTELING kornt in de zellde zedelijke heteekenis voor • en, als een ligehamelijk strij-
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ook in ruimer zin dan enkel dien van
den,
man tegen man : na tang worstelen , of na
eene langdurige worsteling, teen de felle
branding, getukte het hem eindelijk den wal
tebereiken. GESTOEI, en stoeijen, is worstelen,
in de eigenlijke beteekenis des woords
met dit verschil alleen, dat het uitjok geschiedt.

KAST.

KAREL, zie Man.
KARIG, zie Vasthoudend.
KARIG, zie Gierig.
KAROS, zie Ilijtuig.
KASTEEL, zie Burt.
g

KAMPEN, zie Kamp.
KASTELEIN, HERBERGIER, LOGEMENTHOUDER.
Die eene herberg houdt. Herber is, in
het tegenwoordig gebruik van het woord ,
KAMPSTRIJD, zie Kamp.
eene woning, geschikt tot huisvesting voor
reizigers, die aldaar, voor eene wijI, hun,
nen intrek nemen. HERBERGIER is dan de
KANSEL , PREDIKSTOELSPREEKGESTOELTE.
Een verhevengestoelte, van waar men,
meester van zulk een huffs. Daar no to
meestal staande, redevoeringen houdt voor
herberg ook genomen wordt voor de benaeerie verzameling van aanhoord-rs. SPREEKmin g van een wijn- of bierhuis , waar men
GESTOELTE is het algemeene woord, PREDIKSTOEL
zich met gezelschap, verlustigt, en zelfs voor
en KANsEL dienen enkel tot godsdienstige
eenegeringe kroeg , waar , zoo men het
leerredenen en verderen kerkdienst. Kansel
noemt,gelagen gezet worden, is, voor de
is het meer deftige woord van beide laatste •;
eerstaangevoerde beteekenis, het onduitsche
ook lijdt het zamenstellingen als : kanselrede,
woord logentent in zwang gekomen •; en van
daar LOGEMENTHOUDER voor herbergier. HASkanselstiji; predikstoel niet.
TELEIN is, eigenlijk, iemand, die, op een kasteel, of blokhuis, het bevel heeft, een slotKANT, zie Boord.
voogd , gelijk nog de slotvoogd van het
KAPITTEL , HOOFDSTUK.
kasteel te Antwerpen, en elders, dien naam
Eene der hoofdafdeelingen van een boek.
draagt; voorts de bewaarder van een vorsteHet laatste woord is eene bloote verduitlijk, of groot heerenhuis : de kastelein van
sching van het eerste •; bier is dus eenzelvigbet Loo. Uit beleeldheid,gelijk men wel den
heid van beteekenis • no tans achten wij
schipper van eerie trekschuit kapitein b eet ,
, in het Het
g
beide niet onverschilligebruik.
heeft men aan voorname herbergiers of
komt on namelijk voor, oneigenaardig te
logementhouders den titel van kastelein
zijn, HOOFDSTUKKEN te zeggen voor de KAPITgegeven, en is die allengs zelfs opgeringere
TEES van den Bijbel,
zoo men niet tevens het
herbergiers overgegaan. Men zegt herbergier
werkwoord iemand kappittelen (niet hoofdof logementhouder, wanneer men inzonderstukken), geheel Nit doen verloren gaan,
heid het beroep wit aanduiden, hetwelk de
persoon nitoefent, kastelein, wanneer men
hetwelk zijnen eenigen oorsprong heeft in
de spreekwoordelijke uitdrukking : iernand
denpersoon wit benoemen, door wien het
bet kapittel voorlezen, in den zin van berisberoep uitgeoefend wordt. Hi' is een herb
pen, doorhalen, hem °rider het oog brengier , of logementhouder , niet een kastelein.
gen waarin hi' overtreden heeft.
Jan ! roep den kastelein I niet herbergier
noch logementhouder.
KAPOT, zie Schanslooper.
KASTIJDEN, TUCHTIGEN.
Iemand tot zijne verbetering, straf does
KAPPEN, zie Hakken.
ondergaan. De bepaalde voorwaarde , dat
KAR, zie Ilijtuig.
het oogmerk der straf de verbetering des
gestraften zij, schijnt bovenal en oorspronkelijk in de vorming van TUCHTIGEN zelKARABIJN, zie Musket.
ye te liggen, hetwelk blijkbaar van to
komt, dat de beteekenis heeft van eene,
KARABINIER, zie Musket.
met min of meer Scher en dray, gepaarde , aanhouding tot een pligtelijk gedrag,
KARAKTER, zie .hard.
gelijk keikelijke tucht, krijgstucht. In het
gebruik no tans is, bij wijze van tegeristelKARDOES, PATROON.
De met buskruidgevulde vorm tot lading
ling der zoogenaamde rerbeterhuizen, de benaming van tuchthuizen gegeven aan de
van een schietgeweer. Het eerste voor het
grooter geschut •; het laatste voor draagbare
gevangenissen voor de zwaarste misdadigers,
vuurroeren.
en zoodanige als,
het onteerende der straf in

KAMPGEVECHT , zie Kamp.
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aanmerking genomen zijnde, ondersteld kunnen worden voorgeene verbetering vatbaar
te zijn. KAsTuDEN, daarentegen, heeft den
zin van straffen niet anders, dan op die wijze,
als een vader dit zijne kinderen, tot hunne
verbetering doet. Ook wordt tuchtigen niet
gebezigd in dien zin, als, vooral bij Roomschkatholijken, zich zelven, of zijn ligchaam
kastijden, dat is, zich, om Gods wil, of tot
bedwinging van zinnelijke lusten,allerlei onaangename gewaarwordingen veroorzaken.

KEVI.

(nooit rower,) voor den zilveren of gouden
beker, waaruit men, in het heilige avondmaal, drinkt.
KENBAAR MAKEN, zie Dag.
KEREL, zie Man.
KERKER, zie Gevangenis.
KERMEN, zie Grijnen.

KAZERN, zie Barak.

KETEN (RETYING), zie Boei.

KEEL, GORGEL, STROT, HALS.
Bekend deer des ligchaams van menschen en
dieren. HALS is het eenige van deze woorden,
dat ook, bij gelijkenis, van andere di ngen geg
of kruik. Het
zed
wordt, als van eene
beteekent, over; ens in den eigenlijken zin,
hetgedachte ligchaamsdeel, zoo als het zich
uiterlijk vertoont. Eene korte, lane hals.
remand o m den hats vatten . KEEL,
in zoo verre
het merle het uitwendige aanduidt, is bepaaldelijk het voorste gedeelte van den hals,
onder de kin. Iemand het mes op de keel
zetten, ook figuurlijk, voor hem in de uiterste verlegenheid brengen. Eigenlijk, evenwel, is keel de naauwe we waardoor
waardoor de
spijs wordt ingebrag,
thet binnenste, dus, van
den hals. Ben varken de keel afsteken,
anders, met een werkwoord, kelen. Eene
kwade keel. Eene zeere keel. Hi' heeft eene
ontsteking in de keel. Het schoot mij in de
verkeerde keel, gelijk men zegt, als lets
vreemds den in an der longpijp drukt,
waardoor de ademhaling belemmerd wordt.
Men neemt het ook voor stem, geluid. HU
heeft eene heldere keel. Eenegroote keel
opzetten, hard schreeuwen. Van daar, luidkeels. GORGEL beteekent nooit anders dan
den binnenhals, of spijsweg. Iemand den
gorgel afsteken, waarmede echter het werkwoord gorgelen, geenszins, gelijk kelen,
overeenkomt, zijnde gorgelen alleen gebruikelijk in den zin van den gorgel, of de keel,
ondergestadige uitstooting van den adem,
met vocht spoelen. Ook zegt men, gemeenzaam, den or el re en voor helder op zingen, in een gansch andere beteekenis, derhalve, dan het straks bijgebragte eene keel
opzetten. STROT is hetzelfde als gorge!, loch
het wetenschappelijke kunstwoord. Van daar
de zamenstellingen strotader, strotlap, strottenhoofd. Bezigt men het voor hats of keel,
zoogeschiedt het met verachting. Met afgestoken strot. Een strop omhunnen strot.

KETTERIJ, DWAALGELOOF.
Het aankleven vangronddwalingen in de
godsdienstleer. DWAALGELOOF drukt dit eenvoudig uit •; KETTERIJ me! een nevenbegrip
van hatelijkheid, waarvan het eerste niet
heeft. De aartsbisschop Fenelon werd door
den Paus verklaard in een dwaalgeloof te
verkeeren, maar, voegde deze er bij, dat hi'
dwaalde, was uit overmaat van liefde. De
roomsche kerk beveelt, daarentegen, de ketterij uit te roeijen. Ketterij, namelijk, beteekent zoo veel als eengoddeloos dwaalgeloof.
Men heeft tweederlei afleidingen van het
woord ; beide, evenwel, geschikt, om reden
tegeven, waarom het in eenen hatelijken
zingenomen wordt. De eerie is van het
zweedsche kilt, katja, geil, geilheid, gelijk
men kezerij voor Sodoms zonde vindt, en
KILIAAN kets-merrie heeft, voor eene heng stige merrie. Zoo meent men, dat het, uit
haat, toegepast is op dwalenden in de leer,
als begingen zij geestelijke hoererij, of Sodoms zonde. Anderen zijn van gedachten, en
het heeft vele waarschijnlijkheid, dat het
woord van catharus, gr. xex8ccos, rein, zuiver, genomen is, welken naam zich , in den
aanvang, de Novatianen, gaven, omdat zij,
naar hunne meening, de leer van dwalingen
zuiverden, waarop het,
door de daarmede
beleegdigde tegenpartij met verachting en
bepotting gebezigd, als een schirnpnaam
voor de Waldenzen, (op gelijke wijze als de
benamingen van paapsch en geus, ziePaap,)
vooral in de twaalfde en volgende eeuwen,
in zwang kwam.

KELK, ROMER.
Een drinkglas, met eenen voet. ROMER,
van ruim, is een meet dan gewoon ruim, en
groot drinkglas. Men gebruikt KELK ook,

KEVIE, Kooz, Kouw.
Eeriegetraliede omsluiting, inzonderheid
voor vogelen. Bij 'cow is de voornaamste
beteekenis eeneplaats, waar men zich ter
ruste nederlegt, bijzonder, op een vaartuig,
eerie slaapplaats voor den schipper, of ook
voor reizigers, wanneer het vaartuig tot eene
reisgelegenheid ingerigt is. Hierbij bestaat
dus het denkbeeld van het traliewerk niet.
Even weinig, wanneer kooi genomen wordt
voor eene besloteneplaats voor schapen, of
ook voor eeneplaats, waar men eenden
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van t, Maar het is tevens het algemeen
gebruikelijke woord, voor een, door middel
van tralien, die de Iucht doorlaten, gesloten
tilbaar hokje, zoodanig als tot bewaring van
vogelen dient, anders KEVIE of KOUW. Het
verschil tusschen de beide Iaatste woorden
bestaat daarin, dat kevie eene kleinere kooi,
kouw somtijds eene zeer groote is, en ook
niet bepaaldelijk alleen, gelijk kevie, voor
vogelen behoeft te dienen. Tamerlan deed
Bajazet in eene ilzeren kouw rondvoeren. —
Kevie is ook eerie boeren -etenskas, met eene
g
etraliede deur.
KIBBELEN, zie Kijven.
Hoen.
KIEKEN, zie Kuiken,
KIEM, SPRUIT, LOOT, LOT.
SPRUIT is, of het eerste uitspruitsel van
een plantgewas, of een nieuw voortspruitend
deel daarvan. Ik zie de spruiten reeds boven
dengrond. Dat boom 'e begint spruiten te
schieten. In de eerste beteekenis is het met
KIEM verwant, in de tweede, met LOOT. Men
ziet nog eene kiem van het zaad. Wijngaardloten. Van kiem verschilt spruit daardoor,
dat de allereerstegroei uit het zaad reeds
kiem heet, terwijI de spruit noodzakelijk
boven den grond moet zijn opgerezen. De
juistheid in het gehruik wordt hier door de
afield gestaafd. Kiemen is oorspronkelijk
komen, in het algemeen, ofschoon thans, in
onderscheiding van it laatste, bij uitsluiting
tot het voortkomen of ontstaan van plantgewassen bepaald. Spruiten, daarentegen, is
spriessen, en naardien een
g
in het hood.
woordwortel, zoo men weet, voor of achter
niet meer dan eenen der zoogenaamde medeklinkers kan hebben, is die hier, met we laring der voorvoegselen s en p, in ries te zoeken, hetwelk daaraan noodwendig het begrip
van rzjzen verbindt, waarvan in kiem, wat
den vorm des woords op zich zelven betreft,
geen zweem is. Voorts verschilt spruit van
loot daard oor, dat men, onder het Iaatste
woord, vooral zulke spruiten van eenen
boom verstaat, Welke men afsnijdt, om, door
inplanting, eenen nieuwen boom te verkrijgen. Bij loot, namelijk, van het verouderde
werkwoord luiten , loot , geloten , angels.
loten, zich buigen of krornmen,
lutan, lea tote
ligt het denkbeeld ten grond, dat de spruit,
of het takje, reeds genoegzame lento heeft,
om zich, door eigen gewigt, te buff en, LOT
is het gezamenlijke jonge hout, hetwelk een
boom in een jaar krijgt. Die boom is goed in
het lot geschoten. Het laatste woord is van
geen figuurlijk gebruik, doch loot wordt, bij
dichters, en spruit ook in den deftigen stijl,
voor telg of kind genomen. Kiem heeft, bij
overdragt, de heteekenis van de eerste blij-

KIND.

ken van iets, dat zich naderhand ingewigtige gevolgen ontwikkeld heeft. Reeds in
ztjne eerste kinderjaren ontdekte men in hem
de kiem van zoo rele voortreffelijke gaven.
KIJVEN, TWISTEN, KRAKEELEN, KIBBELEN, KNIBBELEN, KNORREN, GROMMEN.

Met woorden strijden. TWISTER (tweesten,
van twee of twii (hoogd. zwei), als ware het
in tweespalt zijn), is hier het algemeene
woord. KRAKEELEN isgedurig twisten, gelijk
onder huisgenooten • KIBBELEN is twisten uit
wederzijdsche eigenzinnigheid, en om kleinigheden, als kinderen. KNIBBELEN, KNORREN
en GROW/1EN geschiedt slechts van eene zijde,
terwijI de andere partij daarbij lijdelijk
blijft. Knibbelen is kibbelen over eenen te
betalenprijs, zie Din en. Knorren, eigenlijk
van het natuurlijke geluid van varkens of
getergde honden gezegd, wordt gebezigd
e ontevredenheid met
van dengenen,
die zijn
gemelijke woorden doet gevoelen aan zoodanigen, als met hem in zulke betrekkingen
staan, dat zij hem niet gevoegelijk molten
tegenspreken . Van daar ook knorrig, gemezie
k en knorrepot , die gedurig knort •;
lij,
Brommen. Grommen, op dezelfde wijze,
van hetgeluid van beeren ontleend, wordt
in de opgegevene beteekenis van knorren,
doch meest van oude mannen, weinig van
vrouwen, gebezigd • van bier grommerd en
grompot. KIJVEN, daarentegen, schijnt inzonderheid tot het vrouwelijke gebied te behooren • zelfs is het bij jeugdige vrouwen minder vreemd, dan van de beminnelijkheid der
kunne te verwachten ware • het beteekent
het te kennen even van ontevredenheid,
met eene sterke verheffing van stem, en
eene, zich in die gemoedsgesteldheid vooral
openbarende, als het ware, uitstroomende
woordenrijkheid : zij heeft hevig op hare
meldgekeven. Het kan ook tegenspraak
onderstellen •; in dit geval gebruikt men
het voorzetsel met: zij hebben hevig met
elkandergekeven •; twee kribbige wijven,
kunnen al vrij wat afdoen met kijven.
KIM, GEZIGTEINDER, HORIZON.
De cirkelboog, buiten welken de oppervlakte der aarde en de daarop bevindelijke
voorwerpen aan het gezigt onttrokken zijn.
HORIZON is het onduitsche, doch in de gemeenzame spreektaal meest gebruikelijke
woord. GEZIGTEINDER behoort tot den de ftigen,
xrin tot den verhevenen, of dichterlijken, stijl.
KINDERACFITIG, KINDERLIJK, KINDSCH, KINDSCH
HE'D, KINDERJAREN.

Een kind eigen. KINDERACUTIG is niet
lleen het kind, maar elk, die zich als een
a
kind aanstelt. Wat kinderachtige trekken zijn
dit voor eenen jongeling van uwe jaren !

2g
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is het een een kind betaamt.

Kinderlijke spelen. Kinderltjke vermaken.
Kinderlijke oefeningen. Kinderlijke liefde.
KINDSCH is g
,elijk eenkind en worth van oude

liedengezegd, wier verstandsvermogens zoodanigerwijze verzwakt zijn, dat zij, als ware
het, op nieuw kinderen zip) geworden. De
nude vrouw isgeheelkindsch. Het naamwoord
KINDSCHHEID heeft no tans veel de beteekenis
van den kinderlijken led*.
gebeurde
in zijne kindschheid. dubbelzinnigheid
te vermijden, kan men KINDERJAREN, in zijne
kinderjaren, daarvoor gebruiken.
KINDERLIJK, zie Kinderachtig.
KINDSCH, zie Kinderachtig.
KINDSCHHEID, zie Kinderachtig.
KINNEBAKSLAG , OORVIJG MUILPEER , WANGSLAG.

KLAP.

voet van roofvogels, en verder van roofdierens Men kep t den leeuw aan zijnen klaauw.
Van menschen, worden beide, met verachVeeg uwe pooten al. lentand
tingebezigd.
,g
in ztjne klaauwen krijgen. Bij klaauw
heerscht clan het denkbeeld vangrijpen
vatten, haken.
KLAD, zie Plak.
KLANK, GELmD, TOON.
Wat het zintuig des gehoors aandoet. GELUID is het aigemeene woord •; KLANK een aangenaam en heldergeluid van eenigen duur; TOON
eengeluid, hetwelk zich van andere geluiden onderscheiden, en daarmede vergelijken,
hat. lk kan, van verkoudheid, geen getuid
meergeren. De klank der speeltuigen ;
vreugdeklanken; rij mklanken. Eenen hoogen,
of la en den re ten eenen valschen, toon
aanheffen • — oneigenlijk : htj spreekt op
eenen hoogen toon, gebiedend of trotsch
van toon veranderen, anders beginner] te
oordeelen en te spreken. Geluid wordt niet
oneigenlijk gebruikt •; klank vindt men,
voor naspraak (waarbij toon niet te pas zoude
korner)), bij HOOFT : zijn' voorbarigheidt in
die hatelijke moordt gaf ztjner achtbaarheidt
eenenquaden klank na.

Een slag aan het hoofd. KINNEBAKSLAG en
eenen slag op de kinnebak, of op de wan hebben die beteekenis zonder verder nevenbegrip •; een kinnebakslag of wangslag kan uit gramstorigheid
of tot betooning van verachting gegeven
worden , maar ook bij wijze van schertsend
stoeijen. OORVIJG, eigenlijk oorveeg, waarin
reeds veeg bet hardere begrip geeft, wordt KLANK GEVEN, KLINKEN.
alleengebezigd van den uit gramstorigheid
Een, eenigzins voortdurend, geluid geven.
of verachting gegeven slag. Het woord is
KLANK isgevormd van den verouderden onevenwel van onedeIergebruik, dan kinnevolm, verl. tijd des werkwoords KLINKEN •;
bakslag, of wangslag ; en de kinnebakslag ,
evenwel zijn klinken en klank onderscheiden,
door een' der knechten aan Jezusgegeven
daar het eerste woord, we ens de fijnere
ware, in den deftigen stijI des bijbels, geenseen zaehter, finer geluid, het laatste een
zins een oorvzjg te no men. De reden van
grover en sterker geluid uitdrukt. Van groote
het verschil lit misschien alleen daarin ,
klokken zegt men liever : zij GEVEN eenen
dat de beteekenisvan het tweede lid van
goeden KLANK, dan : zij klinken.
oorvijg, door de verbastering van veeg in
vijg, minder duidelijk in het oog valt, en het KLAP (KLEP), DEKSEL, LID, STOP.
woord alzoo het voorkomen heeft van figuurEen ligchaam, waarrnede de opening van
lijk gebezigd te zijn. Om dezelfde reden
een ander ligchaam toegemaakt worth. Het
behoort MUILPEER, waarin, bij de oneigenDEKSEL van eene braadpan, van eene kagchel,
lijkheid der zamenstelling, ook nog het min
van een vat, van eene doos ; het LID van eene
beschaafde moil voorkomtnkel
, e
tot den
bierkan • de STOP van eene kruik of flesch •
lageren spreektrant,
even als•: iemand voor
de KLEP van eenen blaasbalg, van eenen rokzijnen mull slaan niet dan in degemeene
zak. Naardien de uitgang sel, bij den wortel
straattaalgehoord worth.
eens werkwoordsgevoegd, het werkmiddel
tot daarstelling der daad van dat werkwoord
KITTIG, zie Knap.
beteekent, is deksel, naar de vorming des
woords, de algemeene benaming voor een
KLAAR, zie Helder.
middel om jets te dekken. Het woord bepaalt
zich, echter, in het gebruik, hoofdzakelijk,
KLAAR, zie Baarblijkelijk.
tot die soort, die opgeligt en afgenomen kan
worden. Lid, het bed(' van een ligchaamsKLAAUW, POOL
g
ewricht , waar twee beenderen in elkander
Voet van een Bier. Poor is het algemeene
sluiten, en als door een scharnier draaijen
woord; KLAAUW is eigenlijk slechts de geen bewogen worclen, wordt gebruikt voor
kloofde voetvan eenige dieren , als van
een aan het vatgehecht deksel, dat door
schapen, herten, zwijnen, enz.; of ook de
middel van een scharnier wordt opgeligt
WANGSLAG, letterlijk,

KLIE.
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KLAN.

nieuws houwt, daar klooft men. Zoo k/ooft
neergelaten. Stop is in zich zelve al wat
men hout. Eigenlijk is dus kloven in de kloof
client, om iets te stoppen, dat is, door instehouwen , door de kloof grooter te makers
king„ toe te maken • bijzonder een daartoe
doen splijten , en voorts , in het algemeen ,
dienend propje op eene flesch, kan, of een
eene kloof veroorzaken. Klieven is een al evat. Klep of klap is, oorspronkelijk, de
meener woord , en geeft te kennen lets , met
klanknabootsing van het natuurlijke geluid,
geweld , vaneenscheiden , hetzij eene kloof
dat door het zamenslaan van twee breede,
achterblijve , of niet.
harde, of van een hard en een week ligchaam,
veroorzaakt wordt. Bij gelijkenis, is klap of
klep de benaming van een deksel, dat aan de KLIKKEN, KLAPPEN.
Een onbehoorlijk bedrijf aan den dag brenopening bevestigd, hetzij door middel van
gen. Beide met veel zachteren zie , dan
een scharnier, of door riemen, of op eene
aanbrengen , aan even of verklikken. KLAPandere wijze, en opgeligt zijnde, van zelf
PEN doe s , uit onbedachtzaamheid , soms een
nederslaat, gelijk bij de kleppen van een duinee , die aan het bedrijf deel hebben
de
venkot, nit hoofde van der elver zwaarte,
genomen ; KLIKKEN geschiedt , vooral door
en bij den klap van eenen blaasbalg, door
eenen, die daarbij werd buitengesloten, met
middel van de drukking der lucht, plaats
het nijdig inzigt, om den daders onaangeheeft. Wanneer men van de kleppen van
naamheden te berokken.
kleedingstukken spreekt, als : de le van
eene broek, ran eenen rokzak, is dit bij verJere ell keels, omdat die, op gelijke wijze KLIMMEN, STIJGEN, KLAUTEREN, RIJZEN.
Zich in de hoogte be even. STIJGEN kan
als de eigenlijke klappen of kleppen, althans
ook , met eenen enkelen stap , geschieden :
schijnbaar, gelijk bij de zoogenaamde valto paard stifgen. KL1M1LEN onderstelt altoos
sche, of aangehechte kleppen het geval is ,
meer stappen, en, gewoonlijk, eenige moeite:
van zelf nederslaan, ofschoon het oorspronkeop eenen berg klintmen, op eene ladder klimlijke begrip van het veroorzaakte geluid daarmen. Gelijk , in het laatste voorbeeld , het
bij geheel uit het oog wordt verloren.
begrip van zich vast te houden met dat der
moeijelijkheden gepaard is , heerscht dit nog
KLAPPEN , zie Klikken.
sterker bij KLAUTEREN , dat is , klimnten, zoo
dat men zich met handers en voeten vastKLAUTEREN , zie Klimmen.
houdt : op eenen boom klauteren • zij klauterden , als katten. RIJZEN , daarentegen , is
KLEEDEN, zie Aankleeden.
van alle begrip van moeite ontbloot : het
water rzjst, van oogenblik tot oogenblik ; het
KLEINOODEN , zie Jutveelen.
KLEMMEN, zie Nijpen.
KLEP , zie Klap.

deeg is niet genoeg gerezen ; dat nu vervallen
ligt, zal eenmaal weder rijzen. Oneigenlijk,
word t daarvoor ook stijgen en klimmen, nooit
klauteren, gebezigd : ten hemel stijgen. Zoo
zegt men : bij het stijgen zUner jaren, beter:
bij het klimmen zijner jaren. Bij klimmen,

KLIEVEN , KLOVEN.
namelijk , heerscht , ook bij het oneigenlijke
Met kracht in tweeen deelen. KLOVEN is ,
gebruik , het begrip van een trapswijze
door middel van eene kloof te maken , doorhooger komen : zii klimt met hare stem.
houwen. Kloof is van KLIEVEN dat voorheen
ongelijkvl. was : ik kloof. Het zelfst. kloof
vormde eengelijkvl. werkw. kloven, kloofde, KLING, RAPIER.
Een beschadigend wapen, met een gevest,
gekloofd. Dan, wat onderscheid is er tusschen
of eene greep voorzien, en van nabij tot
klieven en kloven? De overzetters van den
steken en hOUVVeri gebruikt wordende. Zie
bijbel gebruiken beide door elkander : die de
de andere zinverwante woorden, op Degen.
zee klieft , — die de zee klooft. Het fine
onderscheid wordt menigmaal , door het geKLING is, eigenlijk, het blanke termer van
eenen degen , doch wordt, door de gewone
bruik , ook nu nog , verzuimd. Klieven is ,
spraakkunstige figuur van het deel voor het
in orde , eerder dan kloven. Door klieven
geheel, meest voor den de en zelven geontstaat wel, maar niet altijd, eene blijvende
bruikt : die zich zoo wet van de pen als van
kloof. Dus klieft men de zee , de baren , de
de kling bedienen kan. RAPIER komt, in
lucht ; en de vaneengescheidene deelen verbeteekenis, nailer bij zwaard of pallas, zie
eenigen zich weldra. Men ma dus , oordeelDer en, Hi' speelt wel met de kling, en h i'
kundig , Diet zeggen : de lucht , de zee , de
speelt wet met het rapier, beteekent dus,
baren kloven. Waar, derhalve, eene kloof
beide, de schermkunst verstaan • doch het
achterblijft , ma men het woord kloven niet
eerste ziet meer op den steek, het tweede
bezigen. Dan , waar men , door klieven ,
op den houw.
eene kloof krijgt , en in die kloof weder van

KLOO.
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KLINKEN, zie Klank geven.

KLINKER,
zie Baksteen.
KLIP, ROTS.

Eene steenige verhevenheid , boven de
oppervlakte der aarde, of den bodem der
zee, door de natuurgevormd. Doorgaans
onderscheidt men intusschen ROTS en KLIP
derwijze, dat men het eerste woord bij het
drooge, het laatste bij de zee, bepaalt. Dan,
daar het woord rots de zelfstandigheid ,
klip, eigenlijk, de gedaante uitdrukt, ma
men het laatste ook van steenklippen, op het
vaste land, bezigen. Naar in het overdragtelijke gebruik, wijken beide ten eenenmaal
van elkander af. Datgene, hetwelk men met
moeite engevaar bekomt, of, dat ons een
hinderpaal en aanstoot is, wordt, ib den
oneigenlijken zin, eene klip genaamd. Hi'
zal die klip niet to boven zeilen, hi' zal dat
gevaar niet to boven komen. Rots, daarentegen, overdragtelijk genomen, is een vaste
steun,eene veiligetoevlugt: God is mijn rots.

bol, die eigenlijk, door de uitzetting der
inwendige lucht naar deszelfs zijden, zijne
gedaante heeft, geenszins zeggen kan: een
luchtkloot. Zoo ook eene reis rondom den
aardbol ; eene beschrtjving des aardkloots.

AL, hetzij inwendig gevuld, of ledig, wordt
B
alleen van kleinere ligchamen, ten opzigte
dergedaante, gebezigd : kolfbal, zeepbal. In
geene van beide zamenstellingen konde men
bol of kloot gebruiken. Bal, in dezen zin,
wordt alleen vangrootere ligchamen gebruikt • kloot ook van kleinere, doch altoos
e vastheid. Zoo,
met het begrip der innerlijk
bij HOOFT, voor kogel : een kloot nit het geschut nam hem zijn been weg. En, figuurlijk,
bij denzelfden, voor eenen ronden hoop :
(lie .rich aan een' kloot verzamelt hadden.
Van dit laatste, om de zamenrotting : klootjesvolk, janhagel.

KLOPPEN, zie Beuken.
KLOVEN,
zie Klieven.
KLUCHTIG, zie

KLOEKMOEDIG, zie Dapper.
KLUISTER, zie Boei.
KLOMP, KLONT, HOMP, KLUIT, KLONTER.

Een zamenhangend, ongefatsoeneerd stuk.
KLONT wordtgebruikt van ongefatsoeneerde stukken van kleinere hoegrootheicl,
dan KLOMP. Bij beide lit het begrip ten
grond van iets , dat eenmaal vloeibaar
was, en nu tot zulk een stuk verdikt is.

KLUIT, zie Klomp.

Ztj smolt Brie werelden tot eenen klomp.
YONDER. Eene klont bloed. Onder HOMP
daarentegen, verstaat men een ongeschikt,
dik stuk van iets hreekbaars. Eene homp
brood. Klont wordt ook wel van een vast
ligchaam gebruikt, maar van zoodanig een,
dat uit toevallig zamengekomene, niet noodzakelijk zanienhangende , deelen hestaat.
Eene klont aarde. KLUIT is daarvoor het
eigenlijke woord. KLONTER, eene vermenigvuldiging van klont, is de taaije verdikking

KNAAUWEN, KA.AUWEN, BIJTEN.
Met de tanderi verbreken.

van iets, dat vloeibaar behoortto zijn, ondersteld, dat die verdikking ic
zh niet tot eene
enkele klont, maar tot verscheidene gezet
heeft. Er zijn klonters in de 'Welk,

KLUIVEN, zie Knaauwen.
KNAAP, zie Jongen.

BIJTEN

wordt

vooralgezegd van het inbreken of afbreken,
door middel der voortanden, KAAUWEN, van
het verbrijzelen en vergruizen van een afgebeten stuk, door middel der achtertanden
of kiezen KNAAUWEN is, met de voortanden,
de werking doen van bijten, zonder een

stuk of to bij ten, nog tans met zulk eene voorafgaande opsperring van den mond , dat het
aangebeten stuk denzelven genoegzaam vult,
opdat men Levens, met de achtertanden, de
werking kunne doen van kaauwen.
KNAAUWEN, KNAGEN, KNABBELEN, KNIBBELEN,
KLUIVEN.

KLONT, zie Klomp.
KLONTER, zie Klomp.

KLOOF, zie Klieven.

De mensch kluift een been • de bond
knaagt het, of knaagt er aan •; kinderen
knibbelen van hunne koek ; de muis knabbell aan het brood en knaauwt de kaas.
KNAAUWEN

is reeds hierboven verklaard

KNAGEN is

KLOOF, zie Bars&

, met de tanden, langs een seherp
li gchaam vijlen KNIBBELEN kleine stukjes

KLOOT,

afbreken , met de vingers ,
ook met de
lippen ; KNABBELEN, op iets bards hijten, ZOO-

BOL, BAL.

Een rond ligchaam. BoL ziet voornamelijk
op de gedaante, KLOOT op de innerlijke vastheid. Van daar, dat men, voor eenen lucht-

dat het een zekergeluid maakt voorts in
hetgemeen, met kleine stukjes afbijten
KLUIVEN, eigenlijk,

met den duim en voorsten

KNIB.
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vinger wegnemen, pluizen ; voorts, gelijk in
hetgegeven voorbeeld, met lippen en tanden
aftrekken. Al deze woorden zij,
n ook in eene
oneigenlijke beteekenis, naar aanleiding van
het opgegeven verschil, onderscheiden. Het
knagen op of aan iets, dat hard is, geschiedende, onderstelt eene zoo felle werking van
het gebit, dat daardoor, inzonderheid, indien
deze op eenig gevoel hebbend ligchaam
plaats hadde, smert zoude veroorzaakt worden. Zoo zegt men, dat het geweteniemand
knaagt. Het onderstelt tevens slechts allengsche afbreking,
en dus aanhoudendheid. Van
daar, dat het voor een langzaam invreten
gebezigd wordt. De kanker knaagt tot in het
gebeente. Knibbelen, waarbij enkel het afbreken bij kleine stukjes in aanmerking komt,
wordt, oneigenlijk, voor naauw afdingen,
gebruikt ; ook, voor haarkloven om beuzelingen • zie Knibbelen. Knaauwen, dat eene
bijzondere felheid van beet aanduidt, heeft,
oneigenlijk, den zin van met geweld overmeesteren, ten onder brengen. WU zullen
hem welknaauwen. Kluiven gaat met moeite
gepaard, en vereischt tijd. Zoo heet, oneigenlijk, gij zult daaraan wat te kluiven hebben,
die zaak zal u moeite kosten.
Knaauwen.
KNAGEN ,
zie Knaauen.

KNABBELEN, zie Knaauwen.
KNAP, BEKWAAM, HANDIG.
Geschikt om lets te verrigten. HANDIG,
gelijk het woord aanduidt, ziet bepaaldelijk
op de vaardigheid in iets, dat met de hand
verrigt wordt. BEKWAAM wordtt ook ten opzigte
van zoodanige werkzaamheden gezegd, waartoe schranderheid en oordeel behooren. KNAP
kan, hetzijenkel handig, (knaphandig),hetzii
bekwaam, beteekenen : hi' gaat knap met
de kling om ; hi' is knap ter pen, zoo wel
voor iemand, die fraai en vlug schrijft, als
voor dengenen,
die goed stelt. Daarenboven
heeft knap eenen nevenzin van loosheid,
leepheid, die niet in de beide andere woorden lit : hi' zal tnij niet te knap zijn.

KOEL.

KNIBBELEN, zie Dingen.
KN1BBELEN, zie Kiiven.
KNIELEN, TE VOET VALLEN.
Uit eerbied zich voor iemand op de knien
werpen. TE VOET VALLEN, wordt ook oneigenlijk gebezigd : hi' is hem te voet gevallen,
voor : hi' heeft hem ootmoedig om vergiffenis gesmeekt • KNIELEN kan niet alzoo gebruikt
worden.
KNIJPEN, zie NUpen.
KNOE1JEN, zie Broddelen.
KNOK, KNOOK, BEEN.
Een van die onbuigzame innerlijke deelen,
welkergeheele zamenstel het gebeente geheeten wordt. KNOOK is hetzelfde woord als
KNOK, enkel naar onderscheidenen tongval
verschillendgeschreven. III' is zwaar van
knokken. lemand de knokken aan stukken
slaan. Zeide men, in het Iaatste voorbeeld :
iemand de beenen aan stukken slaan, zoo

zoude bepaaldelijk gedacht worden aan die
knokken slechts, op welke het bovenlijf rust,
en die zich uitstrekken van de heup tot de
knie, en van daar tot den voet, of, meer
bepaaldelijk nog, de laatste alleen. Poch BEEN
kan ook hetzelfde beteekenen, als kook of
knook : de beenderen, of beenders, uit het
vleesch halen. Been is, namelijk, op driederlei wijze te beschouwen. Vooreerst, als een
bloot enkelvoudig naamwoord, zonder meervoud , beteekenende de stof , waaruit de
knokken bestaan • van waar het bijvoegelijke
woord beenen : een beenen kam. Ten andere,
met het meervoud, beenderen of beenders, in
denzeffden zin als knok of knook, met dit
verschil nogtans, dat been ook van kleinere
gedeelten , ja schilfers daarvan, gebezigd
wordt, en zich tot een verkleinwoord laat
vervormen : beentje, meerv. beentjes : de beentjes uit de wond irekken. Ten derde, met
het rneervoud beenen, in de eerstbijgebragte
tweederlei beteekenis, namelijk van de knokken, die zich uitstrekken van de heup tot de
knie, en van daar tot den voet: hi' heeft
lane beenen •; of wel bepaaldelijk die van
de knie tot den voet : hi' heeft kromme

KNAP, KITTIG.
Net,,
puutig. Bat kleed staat KNAP, net
vastsluitend. Eene knappe meld, die net en
helder in hare kleeding is. EenK1TT1G meisje,
insgelijks net in hare kleeding, maar met
het nevenbegrip van vlugheid.

KNORREN,.
zie Brommen

KNECHT,
zie Dienaar.

KNORREN, zie Kijven.

KNELLEN, zie Ntjpen.

KODDIG, zie Aardig.

KNEUZEN, zie Bezeeren.

KOEL, zie Koud.

KNIBBELEN, zie Knaauwen.

KOEL, zie Frisch.

beenen.
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KOEL, KOELBLOEDIG.
KOEL, in eenen oneigenlijken zin, is zoo
veel als onverschillig • KOELBLOEDIG duidt het
gemis van hartstogtelijke hevigheid aan.
Een held blijft , in de grootste gevaren
koelbloedig ; een eerlijk
anmkan een' slecht
mensch niet dezelfde vriendschap betoonen,
als aan iemand, lien hi' achting kan toedragen ; hi'ndelt
beha hem dus koel.

KORE.

eene kraam op markten of kermissen staat.
Overigens wordt ook de rondventer, die met
eene mars loopt, en in het algemeen elk, die
in het klein verkoopt, een kramer genoemd.
De koopman in het root !evert op bestellingen al, of handelt, door tnsschenkomst van
eenen makelaar • de winkelier bedient de enen, die van zijne waren verlangen, de kramer biedt den eerstkomenden zijne koopmanschap aan.

KOEN, zie Dapper.
KOORD, zie Toutv.
KOETS, zie Rijtuig.
KOORN, zie Koren.
KOEVOET, zie Breekijzer.
KOP, zie Hood.
KOKEN, zie Bakken.
KOLK, zie Ãfgrond.
KOM, zie Bak.
KOND, zie Bekend.
KOND MAKEN, zie Bekend shaken.
KOOI, zie Kevie.
KOON, zie Wang.
KOOPEN, AANKOOPEN, INKOOPEN.
Het eigendom van een' ander teen eene
bepaalde geldswaarde overnemen. INKOOPEN
is KOOPEN, met oogmerk, om weder te verkoopen ;• zoo zegt de winkelier: die waar
kost mty, ingekocht, meer dan gij mij
Weder inkoopen is terugkoopen wat men
eenmaal verkocht heeft. AANKOOPEN is koopen,

met oogmerk, om daarmede zijne bezittingen te vermeerderen. 1k heb, in den loop

KOPPEL, PAAR.
Tweetalgelijksoortige voorwerpen. KOPPEL
beduidt zoodanig tweetal, in zoo verre het
door eenen bandgebonden, gekoppeld, is, of
kan worden : een koppel konijnen. PAAR
wordtgebruikt,
of voor een tweetal in het
algemeen een paar dukaten •; of voor zulke
din en in het bijzonder, van welke men er
steeds twee, en ook niet meer dan twee, bij
elkander noodig heeft: een paar schoenen.
In het eerstegeval, worth de beteekenis van
het tweetal, bij paar, niet ten strengste genomen : het zal op een paar dukaten niet aankornen onderslelt, dat, wanneer men zich op
die wijze verklaart twee dukaten meerder te
willen geven, of minder te willen ontvangen,
de koop ook om den derden dukaat niet afgebroken zal worden. Het is dus, als zeide
men : twee a drie. Maar nooit wordt paar,

gelijk koppel, gezegd voor eene vereenigde
menigte, uit veel meer clan twee of drie
betaande : zej lie en bi] geheele koppels weg ;
zij stonden op eenen koppel.

van ditjaar, vele meubelen aangekocht.

KOPPIG, zie Mold.
KOOPMAN, KRAMER, WINKELIER.
Die zijn beroep maakt van te koopen, om
weder te verkoopen. KOOPMAN is het algemeene woord, en zoo wel de rondventer, die
voor weinige centen rijgveters verkoopt, als
de zeehandelaar, die schepen met kostbare
ladingen bevracht voor zijne rekening ontvangt. In meer bijzondere beteekenis, is een
koopman zulkeen, die enkel in groote hoeveelheden inkoopt, en, niet gewoonlijk aan
bijzondere personen, maar aan die even
verkoopt, die er bun beroep van maken, om
weder in het klein aan dengaanden en
komenden man te verkoopen. Deze zijn of
KRAMER, Of WINKELIERS. Onder winkelier verMat men een' gezeten persoon, wiens huis
met onderscheidene soorten van die waren,
waarin hi' nering doet, voorzien is, om daarmede zijne koopvrienden te gerijven.Diezelfde
wordt een kramer, wanneer hi'j tevens met

KOREN, GRAAN, GRAVEN.
Allerlei akkervrucht, tot brood en melkspijs gebruikt wordende. In dezen zin, is er,
hi' KOREN en Giuml,eenzelvigheid van beteekenis.Die woorden behooren dus,eigenlijk, niet
tot de zinverwante, of synonime • echter is in
hetgebruik eenig verschil. Men heeft, namelijk, on verschillig, de zamenstellingen:graankooper, en korenkooper , graanzolder , en
korenzolder • graanmarkt, en koren markt.
Doch met graan, niet met koren : graanhandel, graanvloot. En met koren, niet met
graan • korenaar, korenakker, korenbeurs,
korenbijter of korenbout, korenbloeni, korenbrander , korenbrandewijn korendorscher,
korendrager, korenland, korenligter, korenmaat, korenmolen, korenroos , korenschoof ,korenschop,
korenworm. Graan wordt ook in
het meervoudgebruikt ; koren niet. Van de
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te velde staande vrucht, zegt men, in het
enkelvoud : de sikkel in het riipe graan slaan.
Wanneer zij ter markt gebragt is, in het
meervoud, van de onderscheidene soorten
in het algemeen sprekende: de graven slaan
op, of af, raven opleggen, opdoen. Daarentegen wordt koren met graan, ook bij
uitnemendheid , en ter onderscheiding
van andere graansoorten, voor gerst gegenomen : het koren is thans, naar evenredigheid , duurder dan de tarty . Eigenlijk
heeft koren nog de beteekenis van korrel,
en in dezen zin, rnede een meervoud • doch
(lit behoort niet tot de hier bedoelde vergelijking.
MAND.
KORF,
Een, meestal van teener gevlochten, gereedschap, om daarin lets te dragen. MAND
is het meestgebruikelijke •; doch men heeft,
met KORF, niet met ntand, de zamenstellingen bljenkorf en schanskorf. Overigens
heerscht bij korf, ofschoon niet juist in de
hiergegevene voorbeelden , eel') nevenbegrip van sierlijkheid en ligtheid •; vooral bij
het verkleinwoord korfje : de fuller was
bezig met een naaikorfje te vlechten. Het
handwerk beet mandenmaken, niet korf-

KRAC.

zells vermakelijkheden niet uitgesloten. Zoo
neemt men het, wanneer men zegt : den
kost winnen. God schenkt aan alle dieren
hun voedsel • de mensch heeft meer noodig
tot zijnen kost.
KOSTEN, ONKOSTEN.
KOSTEN zijn blootelijk het geld en dal,gene, wat verder voor lets besteed worth
ONKOSTEN zijn die zelfde kosten, voor zoo
verre zij als schade en verlies beschouwd
worden. Die een regtsgeding verliest ,
neemt datgene, wat het hem gekost heeft,
zijne onkosten •; de regter verdeelt sowtijds de kosten °rider de beide partijert.
Onkosten maakt men enkel met inzit,
gow
ze, met whist, terug te bekomen ; /rosters
maakt men menigmaal, om eene vermakelijkheid bij te wonen.
KOT, zie Hok.
KOUD, KOEL.
Beide als tegenstelling van warm. KOUD,
nogtans, is van warmte beroofd ; KOEL, van
overtollige warmte bevrijd.
KOUTEN, zie Babbelen.

maken.

KOUW, zie Kevie.
KORT, zie Beknopt.
KNEEP, zie Neep.
KORTADEMIG, zie Aamborstig.
KNIJPEN, zie Nijpen.
KORTSWIJL, zie Boert.
KORTSWIJL, TIJDKORTING.
Beide zamenstellingen hebben, oorspronkelijk, eenerlei zin. Wijl en tijd zijn hetzelfde, en beide vvorden, naar het een de
zamenstellingen aanduiden, gekort. Echter
verstaat men onder TIJDKORTING, in het algemeen, eene ligte bezigheid, omdat men
daarmede bezig gehouden wordt, de verveling belet, en, oindat zij ligt valt, behagelijk is, schoon overigens misschien van
eenen ernstigen aard. KORTSWIJL is enkel een
boertend onderhoud.
KOST, VOEDSEI,, SPIJS.
SPIJS is al wat door iemandgegeten worth.
VOEDSEL is algemeener, en bevat ook den tot
behoeftegebruikten drank. KOST is eigeolijk
dat, nit spijs en drank bestaande, voedsel,
hetwelk voor den mensch, naar zijne dagelijksche gewoonte, toereikende is •; echter
zijn, in de rneeste gevallen, daaronder vele
overtolligheden begrepen, die, zoo de gegt te ontberen
woonte ze niet medebrag,t lit
zouden zijn. In eenen uitgebreideren zin
nog, verstaat men er zelfs het geheele onderhoud onder, kleeding, huisvesting, en

KRACHT, STERKTE, VERMOGEN.
VERMOGEN is toereikende
kracht• ; STERKTE
het bezit daarvan. Maar wat is KRAUT ? Voor
den wijsgeer, het meest onverklaarbare van
allegrondbeginselen. Men zal wel biergeen
fijn uitgeplozen anderzoek daaromtrent verwachten • vergenoegen wij ors dus, met het
te be ales als dat iets, hetwelk, bij alle
onderstelde voortbrenging of vernieling,
verandering of verwisseling, in beweging of
tot stilstandbrenging, noodzakelijk, als middel tot de veroorzaakte werking, ten grond
ligt. Zoo spreekt men van de natuurkrachten • en, naar het stelstel der hedendaagsche
voorwereldkundigen, van de vormkrachten
der stof. Van aIgemeener toepassing is : alle
kracht is van God. — Kra 1i worth voorts,
zoo in eenen ligchamelijken, als in eenen
zedelijken zin , gebezigd :• (lie sptjs zal u
krachtengeven; alle krachten inspannen ;•
een stoomwerktuig met de kracht van lionderdpaarden; verbeeldingskracht, zeggensof zeggingskracht ; kracht van geest ; verstandelijke krachten. Gebruikelijker is : verstandelijke verntogens •; geestvermogens
denkvermogen ; ook sterkte van gees& Eenen
lijdenden wen,
men sterkte toe, dat is,
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KREE.

het bezit van de noodige kracht, om zijn leed KRANKZINNIG, IhriooFDIG, MENDE, ZINNELOOS,
RAZEND, DOL, DOLZINNIG.
te dragen. — In ruimeren
met elate
Van het gebruik der rede beroofd. IhHooFzin, heeft kracht de beteekenis van een groot
DIG worth gebezigd van dies , sommige
aantal, eene onbepaalde menigte •. met kracht
koortsen vergezellenden , toestand, waarin
daarentegen, van een
van yolk. De s
bijstere verbeeldingen ijlings door het hoofd
leger of legerkorps, is het juiste getal der
vliegen, met eene snelheid, die geenen zamanschappen, 'svaaruit het bestaat; van daar,
menhang, en derhalve noch overleg , noch
In de krijgsdienst : sterktellfsten. — Peroordeel , ja zelfs geene duidelijke waarnemogen wordt, ook, bijzonder voor kracht van
min van het tegenwoordige, toelaat. IJLENDE
geld genomen, zie Have. Zie ook Verntogen,
met NAGT vergeleken, op Magt. is de zieke, die, door spreken, zijne ijIhoofdigheid doet blijken. Door het een noch
ander , wordt het verstand vvezenlijk geKRACHTDADIG, zie Magtig.
krenkt, dit herstelt zich, gemeenlijk, ladelijk na den alloop der koortsige gesteldheid.
KRACHTIG, zie Maglig.
KRANKZINNIG is degeen, Wiens verstand vvezenlijk letsel heeftgeleden. Het kart evenwel zijn,
KRAKEELEN, zie Kijven.
dat degekrenktheid zich slechts opzigtelijk
een of meer onderwerpen, of bij vlagen,
KRAMER, zie Koopman.
openbaart, zoo dat de lijder bij andere
onderwerpen, of op andere tijden, Wont, een
ZIEK , ONPASSELIJK, ZIEKELIJK.
KRANK,
g
oed oordeel te bezitten. ZINNELOOS duidt het
Ongesteld, niet welvarende. KRANK is geg
eheele gemis van verstand en zinnen aan.
krenkt • en in dit opzigt meer dan ZIEK. NogIn zoo verre, nu, razernij de toestand van
tans kan men, met een krankligchaamsgestel
woedende zinneloosheid is,
zegt men van
en uiterlijk voorkomen van welvarendheid
e
zulken lijder, dat hi' raast, of RAZEND is; ook
hebben, en, veelal, zijne beroepsbezigheden
wel razend dol. Dolheid,
namelijk, ziet meer
blijven waarnemen. Zoo wordt het woord,
op den gekrenkten staat des verstands ; razerook, in ruimeren zin, voor zwak, gebrekkig,
nij op de uitwerkselen daarvan •; gelijk reeds
g
ebezi g d : een kranke steun : eene kranke
op DOL aangemerkt is. Doch, ofschoon het
beurs • een krank schip. Ook kent men de
naamwoord dolheid (zie Dol) den staat beteezamenstellingen, krankhoofd, krankzinnig.
kent waarin de redelijke mensch, door de verZiek ware daarvoor niet tegebruiken. De
warring zijner verstandelijke vermogens
zamenstellingen : krankbed, krankenbewaargestort wordt, en het huis, waarin krankzinster, krankenbezoeker, worden, wel is waar,
nigen, zinneloozen, en razenden, opgesloten
met ziekbed, ziekenoppasser, ziekentrooster,
worden, den naam van dolhuis draagt, (geverwisseld ; nogtans is de zieke, gedurende
lijk ook dien van gekkenhuis, zonder dat
zijneongesteldheid, tevens krank •; de kranke,
daarom het woord gek, gewoonlijk de beteedaarentegen, niet altoos ziek. Krank onderkenis van krankzinnig heeft,) komt het bijstelt eene duurzame, ofschoon misschien
voegelijke
w
dol (zie wederom Dol) meest
oord
weinig gevoelige, ongesteldheid •; ziek, intevoor, in den zin van : aan ongetemde hartsgendeel, eenen, welligt kortstondigen, maar
togten ten prooi, en zulks door de hevigheid
hevigen aanval, en zulk eenen, waardoor
van uiterlijke gebaren te kennen gevende.
men buiten staatgesteld wordt, om zijne
Van daar, dat DOLZINNIG, hoezeer in de zagewone werkzaamheden te verrigten. Wanmenstelling van sterker beteekenis schijneer wij beide woorden met de schier gelijknende, dan krankzinnig, geenszins op eene
luidende van de hoogduitsche, aan ooze van
volstrekte berooving van het verstand ziet,
zoo nabij verwante taal, vergelijken, zullen
maar enkelgemis van overleg en behoedwij een der menigvuldige gevallen hebben
zaamheid, uit de onberadenheid van al te
op te merken, waarin het spraakgebruik der
driftigen ijver spruitende, te kennen geeft.
eene juist het tegenovergestelde is van dat
Daarmede komt doldriftig, ook wel dolkopder andere • iets, dat, bij de menigvuldige
pig overeen. Zie het verschil der drie laatst
vertalingen uit het hoogduitsch niet altoos
bijgebragte woorden, op Onbesuisd.
in het oog gehouden wordt. In het hoogduitsch is ein kranker Mensch een ziek
mensch, maar ein siecher KOrper een krank KRANS, zie Kroon.
ligchaam. — ONPASSELIJK is eene bloote
ontkenning van volkomen gezondheid. ZIE- KREEK, zie Baai.
KELIJK is de een , die , door zijn krank
gestel, gedurig ziek , of althans on passe- KREET, SCHREEUW, GIL.
Sterke verheffing der stem. Eerie plotselijk is.
Hoge, hevige pijn veroorzaakt meestal eenen
onwillekeurigen SCHREEOW. Een GIL is, vooral
KRANKZINNIG, zie Dwaas.
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bij vrouwen, het gevolg van eene treffende,
verrassende, gemoedsaandoening. KREET
wijkt, in de beteekenis, door het gebruik
daaraangegeven, gelijk wij dit reeds meermalen bij de beschouwing van zinverwante
woorden opgemerkt hebben, ten eenenmaal
afvan den zin, dien het woord, naar zijne
afstamming, moest hebben. Zonder twijfel,
toch, komt het van krijten, een klanknabootsend woord, uit eenen oorsprong met krijschen, en klagelijk weenen beteekenende, als
kinderen doen ; zie Grijnen. Desniettemin is
hetgeen men kreet heet, inzonderheid, een
teeken van moed of blijdschap, gelijk te
erkennen is uit de zamenstellingen moordkreet, oorlogskreet , wapenkreet , weekreet,
(bij welk laatste ook altoos moed ondersteld
wordt), vreugdekreet. Overigens is it altijd
een ongeregeld, of, zoo men het noemt, niet
gearticuleerd geluid, geen woordklank. Een
schreeuw kan, ja, uit een woord bestaan •
doch ook niet. Bij kreet, daarentegen, verstaat men, gelijk reeds uit de zoo even
bijgebragte zamenstellingen blijkt, gemeenlijk een of meer woorden, eenen verstaanbaren zin opleverende voor diegenen , bij welke
zij tot leuze verstrekken. Zoo was Oranje
boven I menigmaal een wapen-, meermalen
een vreugdekreet.
KREGEL, zie Kribbig .
KRENKEN, zie Beleedigen.
RENKEN, zie Ondermajnen.
K
KRETTNEN, zie Grtjnen.
KRIBBIG, KREGEL (KaLIGEL).
Ligt geraakt, en alsdan zijne gramstorigheid op eene norsche wijze betoonende. Men
vindt bij HOOFT het werkwoord kriegelen,
voor graauwen, norsch spreken. No tans is
het schielijk geraakt zijn het overheerschend
be r' bii KREGEL, het te kennen geven der
gramstorigheid met woorden, bij KRIBBIG.
Een kregel mensch is niet lit te verzetten,
engeeft vaak dengenen, die het wel met hem
meent, kribbig bescheid.
KRIEKEN VAN DEN DAG,
zie Dageraad.
KR1ELEN, zie Wemelen.
KRIEWELEN, zie Wemelen.
KRUG, OORLOG.
Gewapende strijd van yolk tegen yolk, of
staat tegen staat;; ook van partij to en partij,
inn beperkteren zin van burgeroorlog,
burgerkrijg. Men schrijft, veelal, bij verkiezing, KRIJG. In het spreken, zegt men zelden

KRIJG.

a
n ders, dan OORLOG. Niettemin zal men nooit
oorlog hooren bezigen, in de gemeenzame
spreekwijs : wij willen daarover eenen krijg
aanrigten, in den zin van: wij willen daarom
geenen twist aanleggen. Zoo komt krijg
meermalen, oorlog niet, enkel in de beteekenis van twist of hevige oneenigheid voor ;
als, in de bijbelvertaling : van waar komen
krijgen en vechtertjen onder u ? Krijg, als
van den wapenkreet uitgaande, doelt meer
op het aanvangen van, en het zich bereiden
tot den strijd, natuurlijk door een geschil
veroorzaakt • oorlog, meer op de gevolgen en
dengehoopten uitslag van denzelven, het
verslaan en neerleggen van den viand. Die
onderscheiding blijkt vooral uit de zamenstellingen •; waarbij no tans in aanmerking
dient te wordengenomen, eensdeels, dat
daarin somtijds beide woorden, als het ware,
onverschillig kunnen voorkomen, omdat de
zamenstelling beiderlei zin toelaat, als krijgsgod en oorlogsgod, zonder dat derhalve de
fine verscheidenheid verloren gaat •; anderdeels, dat men, door het niet opmerken van
die verscheidenheid, sommige zamenstellingen heeft doen in zwang korner), die klaarblijkelijk teen
dezelve aandruischen, en
g
waarbij de maker, vooral zoo het een dichter
was,
enkel op het verschil van den klank en
van het getal der lettergrepen schijnt gelet
te hebben. Van dien aard is oorlogslor, in
plaats van firtigsroem •; oorlogsvaan, in plaats
van krijgsvaan of krOsstandaard. Maar men
zegt altoos krtigsbende, niet oorlogsbende ;
krijgsteger, niet oorlogsleger •; krUgsheer,
niet oorlogsheer •; krOsoverste, niet oorlogsoverste ; krijgsraad, niet oorlogsraad; krilgshoofd, krtYgsknecht, niet oorlogshoofd, oorlogsknecht •; krijgg ist, niet oorlogslist ;
krUgswoord, niet oorlogswoord •; krijgsgevangen, niet oorlogsgevangen ; enz. Daaren tegen,
omdat daarbij niet zoo zeer op het aanleggen
van den strid,
als op het vernielen van den
j
viand gezien wordt, oorlogsschip, zelden
krijgsschip. Van daar, dat oorlogsvolk wel
voor de manschap van een ten oorlog uitgerust schip, maar niet, eigenlijk, en zonder uitbreiding van het oorspronkelijke denkbeeld, in dengewonen zin van krijgsvolk te
bezigen is. Zoo ook oorlogsramp, niet krtygsramp; daarentegen : krUgsmoed, krUgsdeugden , niet (ten zij door eene eigendunkelijk
genomene vrijheid), oorlogsmoed, oorlogsdeugden. Al wat er edels is in den strijd,
namelijk, lit in krtjg ; het onedele, onmenscheiijke, verwoestende en verdervende, in
oorlog. Zoo zijn er, behalve de reeds opgegevene van oorlogsvolk en krijgsvolk , meer
zamenstellingen op beiderlei wijze gevormd,
en even zeer in beteekenis onderscheiden.
Zoo behoort het krijgsregt, eigenlijk, tot het
strafregt • het oorlogsregt , tot het zooge29
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naamde regt der volken ; krzygszakett zijn
zaken, den krijgsstand betreffende •; oorlogstaken doen de onderlinge betrekkingen der
volken veranderen,een krijgshaftig en tevens
krijgszuchtig vorst zal zijne bijzondere oplettendheid op het krijgstvezen rigten, schoon
welligt, gedurende zijne gansche regering ,
de vrede nietgestoord worde •; maar een
oorlogszuchtig vorst zal, hoe ongetergd ook,
lit een voorwendsel vinden, om het oorlogsk zijn er, naar
vuur te ontsteken. Eindelij,
aanleidingder hier gemaakte onderscheiding,
nieuwe, tot nog toe niet voorgekomene, doch
in den aard der beteekents liggende, zamenstellingen te maker). Zoo straks is, bij voorbeeld, opgemerkt, dat men wel zeide krijgsraad, maar niet oorlogsraad ; namelijk, niet
in denzelfden zin als krejgsraad, hetzij als
den raad van legerhoofden, zamengekomen
om over een ontwerp van aanval of verdediging,of over eenen krijgstogt,te beraadslagen,
hetzij als de vierschaar , tot de toepassing
van het krijgsregt bevoegd, Doch wij willen
hierdoor ingeenen deele ontkennen, dat men
het woord oorlogsraad kan gebruiken voor
eene zamenkomst van vorsten, of van derzelver staatsdienaren, opzettelijk vergaderd,
om onderling het noodige tot het voeren van
eenen voorgenomen oorlog te beramen. En
in zoodanigen zin, zoude krOgsraad zeker
niet te kiezen zijn.
KRIJGEL, zie Kribbig,
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woorden behooren tot het geslaeht van rand,
rond, waarbij de klinker het minst in aanmerking komt, maar de rollende r en insluitende n de wezenlijkste bestanddeelen zijn ;
de voorgeplaatste k duidt hoogte aan. Ofschoon het dan wel schijn hebbe, dat ons
kroon van het lat. corona, fr. couronne,
ontleend zij, is de meening der even niet te
verwerp,
en die de overeenkomst van het
latijnsche met het duitsche woord, hood.
Krone, nederd. kroon), daaraan toeschrijven,
dat beide, het latijnsche en het duitsche, nit
eenengemeenschappelijken, verre verspreiden, wortelgesproten kunnen zijn. Ook het
russisch heeft korOna • en korol', voor den
gekroonden, eenen koning. Wij gebruiken
thans, in den bepaalderen zin, kroon, voor
het, ten teeken der vorstelijke waardigheid
strekkend, prachtig hoofdsieraad, nit goud
en edelgesteenten zamengesteld ; een krans,
daarentegen, is gemeenlijk van loof of bloemengevlochten. De latijnen namen hun
corona zoo wel voor krans, als voor kroon
blijkens de corona civica, die niet dan een
krans was , uit eikenloofgevlochten. Wij
zeggen daarvoor, thans, nog wel burgerkroon, d ock enkel met aanspeling op het eersieraad van dien tijd. Oneigenlijk, no tans
bIijft kroon steeds eer, roem, luister • ook
behalve het vorstelijk gezag, of vorstelijk
gebied. Zoo zegt men : de kroon der heerlijkheid • hij is de kroon van zin geslacht
iemand de kroon ran het hood stelen, hem

van iets zeer schandelijks beschuldigen ;
KRUGSBENDE, en andere zamenstellingen met
knjg, zie Krijg.
KRIJTEN, zie Grijnen.
KRING, zie Cirkel.
KRIOELEN, zie Wemelen.
KRONE , zie Gebogen.
KRONIJK, JAARBOEK.
Een boek , waarin degeschiedenis, van
jaar tot jaar , achtervolgd wordt. Het eene
woord is de vertaling van het andere •; dus
is er eenzelvigheid van beteekenis. No tans
zegt men, en kan men zeggen : de boeken der
KRONIJKEN, de tweegeschiedboeken des ouden Testaments bedoelende • waarvoor
natuurlijk , de boeken der JAARBOEKEN niet
voegen zoude.
KROON, KR AINS.
Eene kringvormige omvatting, vooral tot
sieraad, en, meer bepaaldelijk, inzonderheid
wat KROON betreft, (schoon die beteekenis,
gelijk wij zullen zien, bij KRANs geenszins
,
nitgesloten zij)
tot hoofdsieraad. Beide

iemand eene kroon opzetten, zeer tot zijnen

lof van hem spreken. in den eigenlijken zin,
is het hoofdsieraad, kroon geheeten, niet
een enkele kring,
maar met onderscheidene
elkander overkruisende bogen op dien kris
gevormd. Om de gelijkheid der gedaante,
noemt men meer andere din en kroon ,
ofschoon van andere stofgevormd •; zoo, de
kroonen van loof en bloemen, in de estaminets te Brussel ; de kroonen, waarop kaarsen
branders. Een krans is enkel kringvormig,
en wordt ookgebezigd voor eenen ring van
touwwerk, in Kars enpek gedoopt, om licht
tegeven, of ook brand te veroorzaken : pikkrans • of voor de reeks, tot eenen kris
geregen, koralen, den Roomschkatholijken
tot hunne bedeoefeningen dienende : rozenkrans. Ook noemt men het darmscheidsel in
koeijen, om zijne ronde gedaante, de krans.
KROONPRINS, ERFPRINS.
De oudste zoon van eenen regerenden
vorst, als vermoedelijke erfgenaam van zijns
vaders heerschappij. In di t opzigt bestaat het
verschil tusschen de beide woorden alleen
daarin, dat de titel van KROONPRINS alleen toekomt aan den vermoedelijken erfgenaam van
eenen koninklijken of keizerlijken troon, ter-
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de titel is van de oudste zonen van
vorsten van minderen rang. Wanneer aan
de hoedanigheid van kroon rips ook de titel
van een bijzonder vorstendom, hoezeer niet
in werkelijke heerschappij bezeten, verknocht
is, kan de oudste zoon van den kroonprins,
in zoo verre, erfprins genoemd worden. De

WijIERFPRINS

kroonprins der Nederlanden. De erfprins
van Saxen-Weimar. De erfprins van Oranje,

oudste zoon van den vermoedelijken erfgenaam der koninklijke waardigheid in Nederland, omdat deze, als kroonprins, den titel
van prins van Oranje voert.

GUNS.

kring vormt,) schijnt meer op de ronde gedaante te zien: welpast der dichtren lauwerkroon om zijne kruin. — Bij SCHEDEL denkt
men meer aan de bovenste oppervlakte : het
uitgetogen zwaard dat uwen schedel dreigt.
Het is no tans kruin, niet schedel, dat, bij

uitbreiding, gebruikt wordt, om het uitstekende toppunt, het bovenste deel, ook van
andere voorwerpen aan te duiden, inzonderheid van bergen.
KRUIS, zie Ramp.
KUIJEREN, zie Wandelen.

KRUID, GEWAS, PLANT.
In het algemeen elk opgeschoten voortbrengsel des aardbodems. KRUID komt, in
dien omvang van beteekenis, enkel voor in
de zamenstellingen kruidkenner, kruidkunde, kruidlezer, enz. Anders zijn., bij kruid,
ten minste heesters en boomen uitgesloten •;
ookgras- en halmschietende granen. Ook
bezigt men het woord meestal in den meer
bepaalden zin van geurige, hetzij uit- of
inheemsche, gewassen, tot toespijs dienende;
van waar kruidig • of wel van zulke, die eene
genezende kracht bezitten •; van waar kruidenzoeker. Uit dien hoofde ook is het,
dat
taaloefenaren hebben voorgesteld, om het
woord plantkunde in lasts van kruidkunde,
en bij gevolg ook plantkenner, in plaats van
kruidkenner, in te voeren. Veel schijn van
reden was daarvoor, naardien PLANT in den
meest algemeenen zin altoos voorkomt in de
zamenstelling plantenrijk, waarvoor ook gezed kan worden het ri:jk der planten, hetwelk boomen, struiken,kruiden,grasplanten,
enz., bevat. Niettemin heeft ook plant, gemeenlijk, die ruimte van beteekenis niet •; die
behoort veeleer tot den stip der wijsgeerige
natuurbeschouwing • in bet gemeene leven
bezigt men plant ook meermalen in de en ere
beteekenis van jone
en pas uit de aarde
g
voortspruitende gewassen, vooral die van
zulken aard zijn, dat zij verplaatst moeten
worden : koolplanten, saladeplanten, aardbezieplanten •; of wel voor sommige boomsoorten, welke men aankweekt met jonge
spruiten van eenen reeds opgeschoten boom
of te hakken, en die derwijze in de aarde te
zetten, (te planten,) dat zij tot nieuwe boomen opgroeijen. GEWAS is dus, eigenlijk, het
eenige algemeene woord •; en men onderscheidt aard- en zeegewas, spruit- en plantgewas.

KRUIN, SCHEDEL.
Het bovenste van het hoofd. KRUIN, met
kroon en kring verwant, (waarom men ook
van de kruin spreekt van sommige roomschegeestelijken, wier hoofd zoo geschoren
wordt, dat de blijvende haarstrook eenen

KUIP, TOBBE.

Een houten vat, van boven open, en meer
wijd dan hoog. De TOBBE heeft gemeenlijk
twee handvatten; de KUIP behoeft die minder.
De reden is, dat men zich van de tobbe
bedient, om er iets in te verrigten, dat niet
altoos op dezelfde lasts in het huis geschiedt,
of na afloop waarvan, men de tobbe weder
wegruitnt, als wasschen, deeg makers en
dergelijke , terwijI de kuip daarentege,
n
geschikt voor toebereidingen, die eenen geruimen tijd vereischen, meestal eerie vaste
plaats heeft. Pus waschtobbe, meeltobbe •;
gz:jlkuip, vleeschkuip.

KUIKEN, zie 'hen.
KUISCH, zie Eerbaar.
KUISCHEN, zie Reinigen.
KUNDE, zie Kunst.
KUNDIG, zie Kunstig.
KUNNE, GESLACHT, SEKSE.
Eene der beide afdeelingen van alle voorttelende schepselen, naar hunne, hetzij mannelijke, hetzij vrouwelijke, eigenschappen
beschouwd. SEKSE en KIINNE worden alleen
van het menschdomgebezigd; (het eerste
had wel niet uit de uitheemsche taal behoeven afgeborgd te worden.) Ook bij de planten
heeft men tweederlei GESLACHT ontdekt • en
de spraakkunst kent aan sommige taaldeelen
een mannelijk of vrouwelijk, of wel, in sommige spraken, een onzijdig geslacht toe.
KUNST, KUNDE, WETENSCHAP, GELEERDHEID.
Alle woorden vangemeenzaam, dagelijksch, zoo wel spreek- als schrijfgebruik,
van kennelijk verschillende afleiding, van,
meer dangemeenlijk het geval is, naauwkeurig te onderscheidene beteekenis •, en, niettemin , meer dan vele andere, willekeurigen
e
zonder voorbedachte reden, in hetgebruik
met elkander verwisseld wordende. Nicts is
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toch gemeener in den mond van elk, dan de
uitdrukking : kunsten en wetenschappen, en
ware te onderstellen, dat daarmede op twee
afzonderlijke, bepaalde, begrippen gedoeld
wierd. loo tans wordt, hier, WETENSCHAP
genoemd, wat elders KUNST heet. Aan de
hoogescholen, heeft de eene faculteit den
tsgeleerdheid, eene andere lien
naam van re is
geneeskunde. En hoe vaak leest en hoort
van
men niet, ook voor het laatste, geneeskunst •
en, zonder dat iemand om eenige redelijke
redengeving denke, onverschillig, dichtkunst en dichtkunde • ja, rekenkunde en
rekenkunst • zelfs, wiskunst en wiskunde ? Kunst, evenwel, is van kunnen •
KIINDE, van kennen. De meest algemeene
beteekenis, waarin het eerste voorkomt, is
in degemeenzame spreekwijs : ik zal mine
kunst Bens aan hem toonen, toonen, wat ik
doen kan. Voorts wordt kunst genomen
voor menschelijken arbeid, in het bijzonder,
en bepaaldelijk in tegenstelling van de natuur : hoe veel verschillen de werken der
die der kunstelooze natuur !
kunst van
Kunst, in dezen zin, is altoos navolging
van het een men in de natuur heeft opge- •
merkt, maar zulk eene navolging ,
waardoor
men als het ware de natuur meester wordt,
en aan de voorhandene stof, tot bepaalde
einden, andere gedaanten en andere hoedanigheden geeft. Om dit met vaardigheid
tedoen,moet men daarin oefening verkregen
hebben • om het doelmatig te doen , bervaring
boort men de, aanvankelijk
door e
opgernerkte, regelen, naar welke sommige
gevolgen uit sommige werkingen ontstaan,
te kennen en in acht te nemen. Zoo is
dan, eindelijk, kunst te bepalen als eene,
door opmerking en oefening verkregene
vaardigheid, met moeite, vlijt en nadenking
verbonden. Draagt nu eenig voortbrengsel •
van menschelijke vlijt bijzonder uitmuntende blijken van schranderheid en bedrevenheid, zoo noemt men het, bij uitnemenclheid, kunstig, en den vervaardiger, bij uitstek, een' kunstenaar. Zoo is, bij voorbeeld,
het smeden eene kunst, maar de smid, ten
zij hi' een werk vervaardige, waaruit zulke
ene schranderheid en bedrevenheid
ongeme
blijkt, is een werkman, niet een kunstenaar. Daar men, nu, in het algemeen, voor
edeler houdt, wat inzonderheid tot veraangenaming of verfraaijing, niet blootelijk uit
behoefte geschiedt, gelijk ook het eerste
altoos meerdere vordering in beschaving
onderstelt, is de benaming van kunst meer
en meer verloren geraakt voor die bedrijven, tot welke, alleen, of althans voornamelijk, eene ligchamelijke vaardigheid, en wel
bepaaldelijk eene vaardigheid der handen
vereischt wordt, en die, naar de aangegevene onderscheiding, handwerken of am-

bachten ,
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get
no
and worden.dus
Men zeg
niet de klompenmakerskunst, en ook niet de
timmermanskunst •; of timmerkunst, maar
het klompenmakershandwerk, het timmermansambacht •, zie Ambacht. Het draaijen,
het etsen of plactisnijden, heet eene kunst,
omdat, ofschoon het niet zonder ligchamelijke vaardigheid geschieden kan, de daardoorgewrochte voortbrengselen meer voorwerpen zijn van smaak, dan van noodwendigheid. De benaming van vrije kunsten is
nog la in zwang gebleven, nadat de reden
voor het aannemen dier bewoording was
opgehouden, namelijk, als bij de Grieken
JP uitgeen Romeinen, door vrije
oefend wordende, terwijl, naar de staatsbegrippen dier volken, o] ens welke de
eene burger den anderen niet moest dienstbaar zijn, de blootelijk werktuigelijke kunsten, dat is , naar de tegenwoordige benaming, de handwerken of ambachten, enkel
door slaven mogten geoefend worden. Tot
deze vrije kunsten, werd, om de belangrijkheid der voortbrengselen, bij de uitvinding der letterstempels, ook het boekdrukken gerekend, en men zegt nog tegenwoordig
de drukkunst , boek- of plaatdrukkunst ,
hoe bloot werktuigelijk ook de arbeid van
den eigenlijken drukker zij. Spraakkunst,
rekenkunst, dichtkunst, zangkunst, waren,
ten tide der Grieken en Romeinen, vrije
kunsten. Thans wil hetgebruik dat men
schoone kunsten zegge, waartoe hetzelfde gebruik dan niet alleen zany- of toonkunst,bouwkunst, maar ook redekunst en dichtkunst
telt. Bij deze schoone kunsten onderscheidt
men nog in het bijzonder de zoogenaamde
beeldende kunsten, als beeldhouwkunst, graveerkunst, schilderkunst, teekenkunst, enz.
De laatste zijn het, die inzonderheid schijnen bedoeld te worden, wanneer men van
kunsten en wetenschappen spreekt. — Poch,
alvorens tot eerie nadere opheldering daarvan te komen, hebben wij kunst met kunde
te vergelijken. Men zegt, immers , gelijk
reeds aangemerkt is, als ware het onverschillig, dichtkunst en dichtkunde, rekenkunst en rekenkunde, wiskunst en wiskunde.
Onzes inziens, zeer verkeerdelijk. Immers,
wanneer wij enkel den aard der zoogenaamde schoone kunsten beschouwen, de
bloot werktuigelijke, of handwerken en ambachten er zelfs ten eenenmaal buitengelaten, bevinderi wij, dat kunst altoos een bedrijf onderstelt , uitgeoefend op , of door
middel van voorhandene natuurgewrochten.
De bouwkunst bedient zich van vaste stoffen,
de toonkunst van werktuigen, geschikt om
te hrengen, gelijk dit bij de
geluiden voortte
zangkunst door middel van de bewerktuiging
der menschelijke spraakdeelen geschiedt. De
kunst bestaat dan daarin, dat men het voor-
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handene, naar de kunstregelen, meesterlijk
aanwende tot datoogmerk, dat men zich
daarbij heeft voorgesteld; en, in dit opzigt,
derhalve, waren de ouden het spoor ten
eenenmaal bijster, wanneer zij tot de kunsten
ook de poezij rekenden, wier wezen daarin
bestaat, dat de dichter zich uit den bekrompenen kring van zinnelijke, gewaarwordelike voorwerpen tot in eene denkbeeldige
wereld verheffe, en deperklooze ruimte van
zijnen gedachtenkreits met vormen van eigene
schepping stoffere, uitgebeeld naar de hem,
in de hooge vlugt van zijnengeest, voorzwevenue ideen. Wat ons hier, in het algemeen,
op te merken staat, is, dat bij elke kunst,
van welken aard ook,
het in acht nemen der
kunstregelen , de kennis derzelve , dat is
kunde, ondersteld wordt. Maar daarom is
geenszins die kunde de kunst. De kunde, op
zich zelve, onderstelt geenerlei bedrijf, of
uitoefening, gelijk bij de kunst het geval is.
Wij wenschen deze onderscheiding bij de
straks gedachte zamenstellingen in acht genomen te zien. Sommige kunnen met kunst
en kunde, beide, gevormd worden •; doch
Diet onverschillig. Men kan zeer wel de teekenkunde, dat is, de regelen naar el de
beelden op eerie schilderij moeten uitkomen,
verstaan, zonder zelf eene teekening naar
behooren te kunnen vervaardigen , of de
teekenkunst uit te oefenen. Zoo is tooneelkunde een y ak der fraaije letteren, tooneelkunst het bedrijf der vettooners. Om dus de
eene of andere zamenstelling te verkiezen,
zouden wij in aanmerking nemen, of daar
hoofdzakelijk op de kennis, dan wel op het
bedrijf, gezien wordt. Zoo zouden wij heelkunst liever ze en dan heelkunde, omdat
het daarbij, in de meeste gevallen, vooral op
de behandeling aankomt. Daarentegen, niet
geneeskunst, maar geneeskunde, omdat daarbij geenszins aan het werkelijk toedienen der
geneesmiddelen gedacht wordt, maar enkel
aan de kennis derzelve, welke de arts moet
bezitten, om ze naar eisch te verordenen.
Zoo ook bouwkunde, en bouwkundige, Never
dan bouwkunst, en bouwkunstenaar; meetkunde en meetkundige, niet meetkunst en
meetkunstenaar,(ten ware, misschien, bepaaldelijk in den zin van werkelijk landmeter,)
wiskunde, niet wiskunst, ofschoon de stetkunst (niet stelkunde) een tak daarvan zij. Zoo
ook rekenkunst, nietrekenkunde, al geschiedt
het rekenen ook nit het hoofd; vooral c a erkunst, nooit cifferkunde, daar er toch, onder
alle bezigheden van den geest, geene is, die
weer volstrekt werktuigelijk geschiedt, dan
deze. Over spraakkunst en spraak- of taalkunde, zie Spraakkunst. Zoo is redekunde de
wetenschap, die den mensch opleidt, om wel
en bondig te redekavelen, antlers onder den
naam van logica bekend •; en zeer te onregt
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is menigmaal, in die zelfde beteekenis, ridekunst gebezigd, waaronder, zoo men al het
woord behouden wil, best het misbruik van
de regelen der redekunde, gelijk dit in der
tijd bij de drogredenaars, sophisten geheeten,
'chats had, te verstaan ware. De vraag is nu,
of bouwkunde, meetkunde, en alle dergelijke,
die niet binnen de bepaling van kunsten
vallen,geacht moeten worden tot de wetenschappen te behooren ? Wanneer mengeene
andere onderscheiding maakt, dan die van
kunsten en wetenschappen, zeker ja . Van
daar, dat men voor de laatste eene bijzondere
afdeeling heeft ingevoerd, Welke men de
practiye wetenschappen genoemd heeft,daartoe
inzonderheid tellende de poezij en welsprekendheid. Desniettemin is er een wezenlijk
onderscheid tusschen kunde en wetenschap.
Om eerie zaak te kennen, is veelal bloote ervaring genoeg,, ook de kunstenaar, ja, de werkman, kan daarom kundig zijn in zijn vak.Om
lets te weten, is de kennis van het eykele hoe?
niet altijd genoeg; ook het waarom ? behoort daartoe • dat is, men moat tot het verband tusschen oorzaken engewrochten doorgedrongen zijn. In lien zin kan men ze en
dat de natuurkunde, eerst door NEWTON, tot
eene wetenschap verheven is. — UR het
gezegdeblijkt, dat de w?jsbegeerte, ten eenenmaal de bescheidenheidvan Naar voorkomen
verzaakt, wanneer zij zich onder de waterschappen wit rangschikken
•; en dat daartoe
altoosgeen regt hoegenaamd is voor hetgeen
tot nog toe den reeds zoo zeer verkeerden
naam van bovennatuurkunde droeg, en thans
bespiegelende wijsbegeerte wordt geheeten.
Men isgewis ver gevorderd in kunde, wanneer men alle verschijnselen kent, maar de
wetenschap is gebrekkig, zoo lang een diet
verschijnselen onverklaarhaar blijft. GELEERDREID is eenegeheel andere zaak. Kunde
kan op bloote ervaring gegrond zijn •;
wetenschap is door oordeelkundige navorsching en overdenking te verkrijgen •;
geteerdheid is alleen het gevolg van vlijtige
boekbeoefening. Zoo moet de godgeleerde de
gewijde schriften en derzelver uitieggingen
onderzocht hebben, de regtsgeleerde gemeenzaam zijn met de wetboeken en de
uitspraken der geregtshoven. Zie taalgeleerdheid, op Spraakkunst. Het is niet onmogelijk, dat dit begrip ten grond heeft
gelegen voor de benaming der beide akademische faculteiten. Sedert kort, nogtans ,
beginnen enkele schrijvers regtskunde te
bezigen •, en misschien ware dit woord bij
de merkelijke vereenvoudiging der regtsstudie, na de in in van de nieuwere beknoptheid in het zamenstel der wetter
verkieslijk. Indien er nog een voorbeeld
noodig zij, om het verschil tusschen kunst
en kunde in de zamenstellingen te doer
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erkennen, beproeve men hoe regtskunst, in
plaats van het hier bijgebragte regtskunde ,
Widen zou.
KUNSTIG, KUNDIG, GELEERD.
Na dus breedvoerig over de naamwoorden
te hebbengehandeld, tot welke de bijvoegelijke KUNSTIG, KUNDIG en GELEERD betrekkelijk
zijn, meenen wij ons van de uiteenzetting
der afzonderlijke beteekenissen van deze
laatste te kunnen ontslagen rekenen. Doch
wij hebben, over derzelver gebruik in zamenstelling, eene enkele aanmerking te maken. Men zegt : eene ciVerkunstige opgave,
eene staatkundige onderhandeling, een godgeleerd vertoog. Het wil ze en : tot de cijferkunst, de staatkunde, de godgeleerdheid
betrekkelijk, zonder dat men bedoelt te kennen tegeven, dat er kunst in de opgave
kunde in de onderhandeling, of geleerdheid
in het vertoog is. Die verwijdering van het
oorspronkelijke begrip maakt no tans de
zamensielling, vooral met kundig, wezenlijk
sluitend; gelijk wanneer men van de aardrejkskundige ligging eener plaats spreekt, of
de koffijhuispraat over staatszaken een
staatkundig gesprek noemt. Sommige taalgeleerden verkiezen, in zulk een geval, de
onduitsche bewoording : geographische ligging, politiek gesprek.
KUNSTIG, zie Behendig.
KUSSEN, PEUL, PELUW.
Een der toebehooren van een bed in eenen
met dons of vederen, of andere, in plaats
daarvan, gebezigde stoffe gevulden buidel.
Een KUSSEN beslaat slechts de helft der breed te
van een door tweepersonen beslapen
bed • de PEUL, of pELuw, reikt van de eene
tot de andere zijde , en heeft , als in figuur
vrij wel naar eene peul gelijkend , haren
naam daarvan hangs denzelfden over an
van denkbeelden, die in het eng. cod, dat
peul en kussen tevens aanduidt, zigtbaar is.
Bij kussen, daarentegen, ligt, volgens ADELUNG, of het begrip van dekken, of dat der
inwendige holte, ten grond. Ook daarom,
dan, ware kussen niet in de plaats te stellen,
in : hi' nam eenen steen tot zijne peluw.
KUST, zie Boord.
KUST, KEUR.
Verkiezing. Over KEUR zie Kiezen. KUST
komt alleen voor in de spreekwijs : te kust en
te keur. Het schijnt het, bij de Vlamingen
nog gebruikelijke, uitheemsche gusto te zijn :
naar ouwengusto. Het zoude dan oorspronkelijk
beteekenen. Te kust en to 4 eur
ak
sma
kunnengaan, zoude dan de beteekenis hebben van : naar welgevallen kunnen kiezen,

KWAA.

hetzij zoo als de luim het opgeeft, hetzij zoo
als het beraden oordeel hetgebiedt.
KUHR, GRIL, LUIM, NUK.
Eene vlaag van eigenzinnigheid. Bij KUUR
heerscht het nevenbegrip van belagchelijkheld • bij GRIL, dat van eerie hersenschimmige verbeelding ; bij Lunt, dat van tevredenheid of ontevredenheid • bij NUK denkt
men aan eene onheusche uitwerking eerier
on bestendige eigenZinnigheid, die zelfs wel
tot boosheid overslaat, Hi'j regt zotte kuren
aan. Hi' heeft altijd wonderlijke grillen in
zijn hood. Is hi' in eene goede, of kwade
luim ? Heeft hi:' zulke nukken ?

KWAAD, zie Erg.
KWAAD, Boos, BOOSAARDIG, KWAADAARDIG.
De beide eerste woorden zijn reeds, in
eenen algemeeneren zin, met elkander en
slim. slecht en
andere woorden, als erg,
euvel, vergeleken ; zie Erg. Wij hebben ze
hier, in betrekking tot BOOSAARDIG, van eene
andere zijde te beschouwen. Daar reeds BOOS,
(zie Erg,) op zich zelve den hoogsten trap
van zedelijke slechtheid aanduidt, zoude er
weinig reden zijn, om het woord nog door
eene zamenstelling te versterken, indien het
niet ook eene zachtere nevenbeteekenis had,
die namelijk van toornig, verstoord, gramstorig,
met denzelfden zin, als daarvoor ook
KWAAD gebezigd wordt. Kwaad, of boos op
iemand zijn. Kwaad, of boos worden.Iemand
kwaad, of boos maken. Zoo kan iemand van
zich zelven ze en : al word ik eens boos, ik
meen het zoo erg niet •; waarbij erg den sterkeren, boos, als tegenstelling, den minderen
graad uitdrukt. Werkelijk verliest het woord,
op die wijze gebezigd, ten eenenmale den
zin van eerie duurzamegeaardheid, zoo wel,
als van het eigenlijke opzet, om anderen
schade toe te brengen. Om dan beide stelliger te kennen te geven, gebruikt men boosaardig , dat is van, eenen boozen aard, niet
enkel kortstondig boos of gebelgd, maar met
eene blijvende, innige, zucht bezield, om
kwaad te doen. Welk een boosaardige toeleg !
KWAADAARDIG is niet volkomen hetzelfde
hoezeer namelijk, kwaad en boos, in den hier
bedoelden zin,
als gelijk
van beteekenis te
beschouwen zij,
n is er tusschen de daarvan
gevormde naamwoorden, kwaadheid en boosheid, dit verschil, dat het eerste, vanpersonen, altoos in den blooten zin van gramstorigheid, het laatste zelven anders dan in
dien van deergste snoodheid gebruikt wordt.
Zoo heeft dan mede, door den invloed van
dit spraakgebruik, kwaad in de zamenstelling kwaadaardig, den zachteren zin, en men
zal iemand kwaadaardig kunnen noemen,
alleen omdat hi'j de geaardheid heeft van
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ligt kwaad te worden, zonder daarom, eigenlijk gezegd, boosaardig te zijn. Een kwaadaardig wijf.
KWAADAARDIG, zie Kwaad.
KWAADSPREKEN, zie Lasteren.
KWAAL, ZIEKTE.
Gemis vangezondheid. ZIEKTE is van
KWAAL op dezelfde wijze onderscheiden , als
van krankheid • zie Drank. Doch kwaal is
eene aanhoudende krankheid.
KWALSTER, FLOM, ROGCHEL.
Opwerping van taai speeksel, slim. Faun
is het welvoegelijkste woord • de arts vraagt,
of de lijder ook wet fluimen opgeeft. ROGCHEL
ziet inzonderheid op de opwerping zelve, en
het daarmedegepaarde geluid der keel. KWALSTER doelt op het afzigtige van het uitwerpsel.
KWANT, SNAAK, SCHALK, GAST.
Bij alien ligt het denkbeeld van wakkerheid,
levendigheid ten grond. KWANT, noemt men
iemand, waarop niet veel staat is te makes ,
omdat hi' zich nu dus, dan zoo , vertoont.
Het woord is zeker van wenden. SNAAK
waarschiinlijk van het oude (nog tegenwoor-

KWIJT.

dig friesch-boersche) snakken, is eigenlijk een
luchtige prater. SCHALK, in den zin, waarin
wij het bier vergelijken , beteekent eenen
loosaard. Ili' is een GAST, zegt men , in de
gemeenzame verkeering, van iemand, die,
zoo als men het noemt , voor een kleingeruchtje niet vervaard is.
KWARTIER, VIERENDEEL, VIERDE PART.
Vierdegedeelte. PART is een onduitsch
woord voor deel, gedeelte, aandeel. VIERENDEEL iS de vertaling van KWARTIER. Er is dus
als het ware eenzelvigheid van beteekenis.
No tans is er verschil in het gebruik. VIERDE
PART wordt slechts dangebruikt , wanneer
iets werkelijk in vieren gedeeldwordt. Kwartier ours zegt men voor een vierde gedeelte
van een uur ; vierendeel jaars , voor een
vierdegedeelte van een jaar. Men koopt bij
het vierendeel (ponds), waren, die gewogen,
bij het kwartiertje, zulke, die met de maat
gemeten worden : een vierendeel boter on
een kwartiertje meet.
KWETSEN, zie Bezeeren.
KWIJT RAKEN, zie Verliezen.
KWIJT WORDEN, zie Verliezen.

LAAG, zie Diep.

LAM, zie Gebrekkig.

LAAG, zie Bedding.

RIJK.
,
LAND, START
LAND beteekent eengedeelte van de oppervlakte deraarde, naar deszelfs natuurlijke of
staatkundige grenzen •; STAAT, naar aanleiding
der maatschappelijke vereeniging der bewoners • RIM worth alleen gezegd van Staten
ander eene eenhoofdige regering.

LAAGHEID, LAAGTE.
Beide warden oneigenlijk gebezigd •; doch
LAAGTE, in de beteekenis van eenen armoedigen staat • LAAGHEID, in die van eene verachtelijke slechtheid.
LAARS, STEVEL.
Schoeisel, dat tevens het been bedekt. STEVEL is inzonderheid eerie stijve ruiters LAARS.
LAATDUNKEND, zie Eigenwijs.
LAATDUNKEND, zie Hoogmoedig.
LAATSTE (TEN), zie Eindelijk.
LADING, BEVRACHTING.
Beide, eigenlijk, de daad van het scheep
brengen der goederen, waarmede een sehip
vertrekken moet. In hetgebruik, no tans
heeft alleen BEVRACHTING de beteekenis der
daad, LADING, die van al de goederen to
zamen, waarmede een schip bevracht of
eladen is.
g
LAF, ZOUTELOOS.
Dwaas, zonder oordeel of geest. LAF drukt
de afkeuring misschien sterker uit •; maar
ZOUTELOOS wordt vooral van dengenen gezegd,
die aanspraak maakt op geestigheid.
LAFHARTIG, BLOOD.
Vreesachtig, beschroomd, zonder moed.
BLOOD meer in eenen zachten zin, als ontijdig beschaamd, of bedeesd •; LAFHARTIG,
met verachting van dengenen, die nit gebrek
,
lit of eer verzaakt.
aan moed
pg
LAKEN, zie Bedillen.
LAKKEI, zie Dienaar.

LANDAARD, NAT1E, VOLK.
Degeheele geslachten en huisgezinnen,
die tot elkander in eene bijzondere maatschappelijke betrekking staan. VOLK ziet inzonderheid op de gemeenschap van burgerlike betrekkingen ; NATIE op die van taal en
zeden •; LANDAARD op de bijzondere hoedanigheden tengevolge van den invloed van landen luchtstreek. Volk onderscheidt zich van
de twee overige woorden ook daardoor, dat
t dikwerf een aantal van verschillende
he
bijeen behoorende personen aanduidt, als,
dienstboden : hi' joeg al zijn yolk op eenmeal weg • werklieden : de timmerman had
geen yolk genoeg ; zeelieden : h i' be yal het
yolk de zeilen op to halen; soldaten : morgen komt er wederom yolk binnen •; gasten
(in degemeenzame verkeering): wij wachten heden yolk. In al deze beteekenissen
kunnen natie en landaard niet genomen
warden.
LANDBOUWER, zie Akkerman.
LANDHEER, LANDMAN, LANDSHEER, LANDSMAN.
De beide laatste zamenstellingen zijn door
middel van den tweeden, of bezittenden
naamval gevormd. Doch er is eerie wederkeerigheid in het begrip van bezitten, of
hebben. Gelijk de bezitter eerie bezitting
heeft, zoo heeft de bezitting eenen bezitter.
Zoo is de vader, die eenen zoon heeft, de
vader des zoons • maar dan ook die zoon de
zoon des vaders. Het verschil tusschen de
beteekenis der beide eerste en der beide
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laatste zamenstellingen, ligt in de wijze, hoe
men het begrip der bezitting opvatte. Bij
LANDSMAN is land het hoofdbegrip, en ik geef
then riaam aan eenen man, die, met mij, tot
hetzelfde land behoort • dien dilzelfde land
tot inboreling heeft • dien het, als het ware,
als zoodanig bezit. De LANDSHEER is de vorst,
dien het land, de staat, tot heer heeft. Bij
LANDMAN, daarentegen, is man het hoofdbe grip , en ik bedoel eenen man , die
het land, in tegenoverstelling van de stall,
tot verblijf heeft. Een LANDHEER is een
bezitter of heer van land, landerijen, bijzonder met betrekking tot diegenen, die dit land,
die landerijen, van hem in pacht hebben.
LANDMAN, zie Landheer.
LANDMAN, zie Akkerman.
LA.NDSHEER, zie Landheer.
LANDSMAN, zie Landheer.
LANGZAAM, TALMACHTIG, TRAAG, LUI, Loom,
VADZIG.

Tegenstellingen van schielijk, of vlug.
eerivoudig eene ontkenning van
snelheid, en kan somtijds doelmatig zijn,
gelijk het spreekwoord zegt : langzaarn goat
zeker, waarvoor de latijnen ten raad gaven •
spoedt u langzaam. TALMACHTIG ziet op eene
hebbelijkheid van uit te stellen en niet ter
behoorlijker tijd gereed te zin. TRAAG is
de een die zich niet genoegzaam rept. Lur
drukt dit nog sterker, en met meerder of
keuring, uit. Loom is ongeneigd, of ongeschikt tot beweging •; ligchamelijk stram.
VADZIG geeft het denkbeeld van eenen zeer
sterken en afzigtigen graad van werkeloosheid.
LANGZAAM is

LAPPEN (DOOR DE BILLEN), zie Doorbrengen.
LAST, zie Bevel.
LAST (TE) LEGGEN, zie ilandichten.
LASTEREN, KWAADSPREKEN, ACHTERKLAPPEN.
Iernands eer benadeelen. KWAADSPREKEN
drukt dit eenvoudig uit •;
e m n on derstelt
gemeenlijk daarbij, dat het buiten de tegenwoordigheid des aldus benadeeldengeschiedt. ACHTERKLAPPEN geeft dit laatste
bepaaldelijk te kennen, LASTEREN sluit in,
dat de kwaadspreker daarenboven de laagheld heeft van valschelijk te betichten. Naar
de bepalingen van het strafwetboek is lasteren het aandichten vaneenige daad, geschikt om, indien ze bedreven ware, den
betichten bij zijne medeburgers in haat of
verachting te brengen.

LEER.

LA EN VERKWIKKEN.
Nieuwe levenskrachtengeven. iwik beteekende, oulings , levee gedierte, en ,
oorspronkelijk, zich bewegende,
vlug•; gelijk nog tegenwoordig, in het eng., quick,
de laatste beteekenis heeft, en ook ons kwik
in vele zamenstellingen met de beteekenis
•
van vlugheid of beweging voorkornt,
als :
eene kwikkebil, eene vrouw, of vrijster, die
niet veel van zitten houdt ; een kwikstaart,
een vogeltje, (motacilla,) wegens de rustelooze beweging van den staart dus genoemd;•
eene kwikhaag, eerie van zelve opgeschoten
haag ; kwikzand, welzand, dat onder de
voeten wegkruipt •; kwikzilver, dus genoemd
we ens deszelfs vlugheid en vloeibaarheid.
Zoo komt wel het bijvoegelijke kwik zelf in
den zin van vlug, aardig, gaauw, vrolijk,
tierig, levendig voor • in het kwikste van den
mei; in het kwikste van zijn dagen. VERKWIKKEN is dus verlevendigen ; een zieke
wordt door eengeneesnaiddel, of versterkend
voedsel, verkwikt, een vermoeide, door rust
tegenieten. LAvErc heeft eenen beperkteren
zin, en beteekent, eigenlijk, eenen zieken
verkwikken, door een weinig y acht op zijne
lippen te brengen, gelijk men den kranken,
die de kracht niet heeft, om het vocht op de
gewone wijze tot zich te nemen, met eene
veer laaft • verder, in het gemeen, zich
lavers , voor : zich door het nuttigen van
eenigen drank verkwikken.
LEDEMAAT, zie Lidmaat.
LEEDWEZEN, zie Verdriet.
LEEFREGEL, zie Levenswijs.
LEEFTRANT, zie Levenswijs.
LEENITE, GEBREKKELUKHEID, VERMINKTHEID.
Gemis van een vereischte.VEammicram ziet
bijzonder op het verlies van eenig lid. GEBREKKELIJKHEID, in den ligchameliiiken zin, is
onbruikblarheid van eenig lid. LEEMTE wordt
vooral in eenen zedelijken zin genomen, en
is dan eene zachtere uitdrukking voor het
gemis van eene vereischte hoedanigheid.
LEEFTOGT, zie Eetwaar.
LEENEN, zie Borgen.
LEERAAR,HOOGLEERA AR, LEERMEESTER,MEESTER,
ONDERWIJZER, (SCHOOL- , H UISONDERWIJZER) ,
LESGEVER.

Iemand , die beroepshalve , onderwijst.
het deftige woord, en wordt gebezigd, zoo wel, en zelfs inzonderheid, voor
denpredikant, die, van den kansel, degodsdienst leeraart, als ook van dengenen, die in
30
LEERAAR is
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eene wetenschap onderwijs geeft. Aan hoogescholen, is daarvoor de titel HOOGLEERAAR.
Bij de invoering van den, in zoo vele opzigten verbeterden leertrant, zijn de namen van
tEERMEESTER en MEESTER voor de lagere scholen, meestal, in onbruik gekomen , en is
daarvoor de, minder ontzagwekkende, titel
van ONDERWIRER in zwang gebragt. Men
onderscheidt dan SCHOOLONDERWIJZERS , die
hun onderwijs in de school, en HU1SONDERWinEas , die het aan de huizen hunner leerlingen geven. De laatsten worden ook LESGEVERS genoemd. Leeraar, leermeesteren onderwzjzer zijn ook te gebruiken voor iemand,
die, zonder daarvan een beroep te maken,
eenen anderen iets onderwijst • de andere
woorden niet. Leermeester is daarenboven
tle werkbaas ten opzigte van zij nen leerjongen.

LEVE.

zaam : een buigzaam kind •; gedwee, onderdanig : iemand gedwee maken.
LENIGEN, VERZACHTEN.
Zachter maken. Beide mede oneigenlijk •,
doch LENIGEI'i alleen ten aanzien van smart
zorgen of kommer •, VERZACHTEN, meer algemeen, voor al wat hard of onaangenaam is.
LESSCHEN, zie Dempen.
LETTER, zie Boekstaaf.
LEUGEN, zie Logen.
LEUNING, zie Balie.
LEVANT, zie Oosten.

LEIDEN, zie Brengen.

LEVEN, zie Aanwezen.

LEIDING, zie Beleid.

LEVEN MAKEN, zie Aangaan, en Bulderen.

LEIDSMAN, GIDS, WEGWIJZER.
lemand, dien men met zich neemt, om te
gemakkelijker of spoediger de plaats te bereiken, vvaarheen men zich be even wil. De
benaming WEGWIJZER duidt bepaaldelijk aan,
dat men den persoon met zich neemt, omdat
men den weg niet kundig is. In GIDS ligt
hetzelfde denkbeeld, met dit verschil, dat
men denzelven ook gebruikt, wanneer de
weg op zich zelve lit te vinden, maar voor
eenen onbekenden, door gevaarlijke plaatsen,
Diet veilig is. LEIDSMAN kan in beide gevallen
gebezigd worden, en sluit nog meer het denkbeeld van een eigenlijk aan de hand leiden in
zich, gelijk het een blinde, of zeer kortzigtige, op eenen, antlers ligt te vinden, en
ook niet gevaarlijken, weg, behoeft. IF ij
namen eenpaar boeren tot wegwijzers, om
ons naar de vijandelijke voorposten te begeven. Het leer nam, door de onbekende bergerg heen, eenige getrouwegidsen. De oude
man doet wed,
bij den avond, eenen leidsman
met zich te namen. Laat men zich door eene
vrouw leiden, dan zegt men leidsvrouw.
Voorts worden yids , leidsman en leids.
vrouw ook figuurlijk gebezigd. Sommigen
kiezen hunne lage driften , tot de eenige
gidsen, op den weg naar het geluk. De
eschiedenis is de leidsvrouw des levens.
g

LEVEN (HET) BENEMEN.

LENIG, BUIGZAAM, GEDWEE.
Tegenstelling van stroef. LENIG is datgene,
dat zich in de lengte laat strekken : lenig
linnen •; lenig goud. BUIGZAAM , dat zich
krommen laat : het buigzame bamboes.G EDWEE gedoogt beide, en geeft daarbij het
denkbeeld van zachtheid bij het aantasten :
gedwee leder. Oneigenlijk, is lenig zachtzinDig • met lenigen raad •; buigzaam, gehoor-

OM HET LEVEN BRENGEN.

zie Dooden.

VAN HET LEVEN BEROOVEN.
LEVEND, LEVENDIG.
Dat leeft. LEVEND, in den eigenlijken zin
waarlijk leven hebbende, in leven zijnde
in tegenstelling van flood : een LEVEND
mensch ; eenegift ander de levenden. LEVENDIG, oneigenlijk, vol beweging : eene levendige straat; vlug : een levendig kind; innig :
een levendig geloof; levendig van iets overtuigd zijn.
LEVENDIG, zie Legend.
LEVENLOOS, zie Dood.
LEVENSMIDDELEN, zie Eetwaar.
LEVENSWIJS, LEEFREGEL , LEEFTRANT, GEDRAG,
WAN DEL,

De aard en wijs, Welke een levende persoon in zijne dagelijksche, of meest gewone
handelingen volt. Het algemeene begrip
daarvan ligt in LEVENSWIJS, de wijs, hoe men
leeft. Maar de zin van leven zelf is daarbij
tweeledig te rimer); of, als alleen die verrigtingen bedoelende, die noodig zijn, om
het dierlijke leven te onderhouden , gelijk , wanneer men van iemand zegt, dat hi'
op zijne gezondheid leeft •; of wel, als op
de zedelijke gedragingen ziende, door welke
zich de eeriepersoon van den anderen onderscheidt, gelijk , wanneer men zegt , dat
iemand kuisch of deugdzaam leeft. Levenswzjs kan de aard of wijs van het eene of van
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het andere zijn •; in den eersten zin is de
levenswijs van iemand matig of onmatig, in
den tweeden, betamelljk of onbetameltjk. Bij
LEEFREGEL is het werkwoord alleen in den
eersten zingenomen, en men verstaat daaronder enkel een voorschrift,
waaraan men
zich verbindt , om het dierlijke leven te
onderhouden • zulk een leefregel, door den
arts voorgeschreven, wordt meer of min
streng genoemd, naar mate daartoe een meerdere of minderegraad van matigheid en ontbonding vereischt worth. In LEEFTRANT, heeft
het werkwoord eenen derden, van de beide
vorige verschillenden, zin, dien, namelijk,
van de uiterlijke vertooning, welke men in
de maatschappelijke zamenleving maakt, en
bijzonder van de wijze, waarop men tot dat
einde zijne huisselijke en andere uitgaven
inrigt. Zoo kan de leeftrant van de eene of
andere stall , of aan een hof, voor iemand,
diegeene ruime middelen bezit, te kostbaar
zijn, en de leeftrant, in kleinere plaatsen,
iemand, die aan pracht gewoon is, te eenvoudig vallen. Die zich in zijnen leeftrant te
buitengaat, steekt zich in schulden ; die
zijnen leeftrant veronachtzaamt, kan zich
lit eene ongesteldheid op den hals hales.
GEDRAG komt meer overeen met levenswijs,
in de beteekenis, welke wij in de tweede
plaats hebben aangevoerd ; doch het woord
heeft daarbij het nevenbegrip der openbaarheid, en ziet minder op den persoon zelven,
dan op zijne betrekkingen met anderen.
lemand kan zoo ingetogen van levenswijs
zijn, dat men niet weet, hoe zijn gedrag
zijn zoude, indien hi' meer verkeering hadde.
Aan dienstbodengeeft men getuigschriften
van hun gedrag • niet van hunne levenswijs.

Kinders van een onberispeltjk gedrag zijn de
vreugd hunner ouderen. In levenswandel, of

ook bij WANDEL alleen wordt dit laatste
woord, (van wandelen, kuijeren,) in eenen
figuurlijken zin gebruikt, van de gansche
inrigting der zedelijke handelingen, zoo ten
aanzien van denpersoon voor zich zelven,
als in zijne betrekkingen met anderen.
is van eenen deugdzamen levenswandel.
Opregt in zijn handel en wandel. lemands
leven en wandel beschrijven.

LID

LIGCHAANSDEEL.

Een der onderscheidene deelen van het
menschelijke of dierlijke ligchaam. Bij de
zeemagt was eertijds eene vaste som bepaald
tot uitkoop van de jaarlijksche toelage voor
hetverlies van een LIGCHAAMSDEEL. LID wordt,
gemeenlijk, in den bepaalderen zin genomen
van een gewricht •; het komt echter ook algemeener voor : hi' is grof van leden •; ik heb
pijn door al mine leden. Van daar : er ligt
mij at op de leden, door de drukking van
deborst heb ik een angstig voorgevoel van

LIEF.

eene onzekere zaak. Doch lid wordt meest
oneigenlijk gebruikt : het tweede lid van (lit
voorstel. In den eigenlijken zin, zegt men,
voor het meervoud , ook ledernaten. Zie
voorts Lidmaat.
LIDMAAT (LEDEMAAT), LID,
MEDELID.
Deelgenoot in eene maatschappelijke of
gezellige instelling. LIDNAAT, of LEDENAAT,
wordt, meestal, in den engeren zin genomen,
bepaaldelijk van iemand, die belijdenis heeft
gedaan van de leer van het een of ander
christelijke kerkgenootschap. Algemeener
zegt men : een LID van de Staten-Generaal,
een lid van de regering • een lid van onze
btjeenkontst,
zoo wel als ook : een lid antlers
lidmaat) van ons kerkgenootschap. Verkeerdelijk zegt men daarvoor vaak hIEDELID : een
medelid van onze societeit. Het spreekt Loch

van zelf, dat de bijeenkomst, of het genootschap,
nit meer clan een lid bestaat. IWedelid
ziet enkel op de wederkeerige betrekking van
het eene lid tot hetandere.
LID, zie Klap,
LIED, zie Deun,
LIEDEN, MENSCHEN, PERSONAADJEN.
MENSCHEN zin de redelijke bewoners van
onzen aardbol, van de zijde hunner gemeenschappelijke geaardheid beschouwd. Bij LIEDEN en PERSONAADJEN heeft men een verschil
van stand in het oog, en bepaaldelijk zegt
men lieden van menschen vangeringeren,
personaadjen van die van hoogeren stand.
Men zegt: alle menschen zijn sterfelijk • de
boeren van dat dorp zijn brave lieden •; eertijds verschenen, in Duitschland, de vorstelike personaadjen zelve op de rijksdagen.

LIEVELING, GUNSTELING.
Bij den LIEVELJNG heeft de hem te beurt
vallende onderscheiding altijd hares grond
icr eene uitstekende liefde of genegenheid •
bij den GUNSTELING kunnen daarvan ook andere re even zijn • en het ware niet altoos
juist geoordeeld, wanneer men iemand door
eenen begunstiger met weldaden overladen
ziende, daaruit zoude besluiten, dat de laatstgenoemde hem liefde of genegenheid toedraag,t hoezeer welligt beide wenschen, dat
dit hetgeval ware. Grooten hebben gunsteling en, die niet altijd hunne lievelingen zijn •;
geringe lieden kunnen lievelingen , mar
geene gunstelingen hebben. Een dier, ja
een levenloos ding, een kleed, eene snuifduos, enz., kan een lieveling zijn. Een gunsteling is enkel een persoon, die door eenen
meervermogenden begunstigd wordt.
LIEF, zie Dierbaar.
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LIEF, zie Aangenaam.
LIEFDE,
MIN.

De betrekking van twee personen van
onderscheidene kunne op elkander. LIME
wordt meest in de beteekenis van eene
geoorloofde hartstogt gebezigd, maar MIN
wordt dikwerf in eenen kwaden zingebruikt.
Buiten de betrekking van tweederlei kunne,
no tans wordt min, even als liefde, voor
sterkegenegenheid genomen •; zelfs voor de
liefde, die God zijnen redelijken schepselen
toedraagt. Zoo, in de psalmberijming •: zoo
gij mij niet, (o God I ) uit teedre min, halt
ondersteund. Insgelijks menschenmin, hetzel fde als menschentiefde.Men zegt : iets in der
minne bile en niet : in der liefde. Doch •:
ik zal dit met liefde (gereedelijk) voor u waarsemen, niet: met min. En nooit: werken der
min, voor : werken der liefde doers.

LIEFELIJK, zie Aangenaam.
LIEFHEBBEN, zie Beminnen.
LIEFHEBBER, zie Beminnaar.
LIEFKOZEN, zie Fleernen.
LIEGEN, zie Logen.
LIEGEN, zie Jokken.

LOMM.

zigd, wanneer eene reeks van namen, enkel
voor eene bijzondere gelegenheid, wordt
opgeschreven : lijkceel, rouwceel •; ik heb hier
reeds eenegansche ceel. LUST is eer een
blijvend register : hi' is van de list der
raadsheerengeschrapt.
LIJVIG, zie Dik.
LIMOEN, zie Citroen.
LINNEN, LIJNWAAH.

Doek van lijn, of waarvan de stof vlas is.
Men zegt : een koopman in LINNEN, of in
LIJNWAAD • ook, de meerdere soorten in
aanmerking nemende : een koopman in
linnens, of in lijnwaden. Lijnwaad is meer
eene bewoording van den handel, linnen
meergebruikelijk in de dagelijksche spreektaal. Lijnwaad worth meestal enkelgebezigd
voor de stof • linnen ook voor het daarvangemaakt is: het linnen nazien. Aileen in
den makelaarsstiji, bij verkoopingen, vindt
men daarvoor Wnwaden.Overigens zijn beide
woorden, eigenlijk, eenzelvig van oorsprong
linnen is hetzelfde als lijn, met we Latin
van de eindlettergreep waad, en een bijvoegelijk woord, van lijn beteekenende, even
alsgouden, van goud. Waal (onder anderen,
in het Niebelungenlied wat es ell is gewaad, lijnwaad, dus, zoo veel als gewaacl
van Izjn, of, eerie stoffe, van lijn zamengesteld, en totgewaad, kleeding, dienende.

LlEVEN, zie Beminnen.
LIGCHAAN, zie Doode.

LIGCHAAMSDEEL, zie Lid.
LIGGEN (GAAN), zie Bedaren.
LIGTVA ARDIG, LIGTZINNIG.
Zonder nadenken. LIGTZINNIG ziet op de
gemoedsgesteldheid van den even die zich
niets sterk ter harte laatgaan; LIGTVAARDIG op
de handelwijze van hem, die zonder overleg
en beradenheid zijn besluit neemt. H i' isveel
te ligtzinnig, om dat te onthouden. Hi:' heeft
zich al te ligivaardig in die zaak ingelaten.

LIJDEN, zie Doorstaan.
LIJFSVERDEDIGING, zie Noodweer.
LIJK, zie Doode.
LIJN, zie Tow.
LIJNWAAD, zie Doek, en Linnen.
LIJST, CEEL (CEDEL).

Naamrol. CEEL wordt inzonderheid gebe-

LIST, zie Loos.
LISTIG, zie Loos.
LOEREN, GLUREN, TA EN TUREN.
Scherp op iets zien. LOEREN is hetzelfde
woord als GLUREN • beide bevatten het nevenbe grip der heinielijkheid. STAREN doelt inzonderheid op het strak aanzien•; TUREN op de
aanhoudendheid daarvan.
LOGEMENTHOUDER, zie Kastelein.
LOGEN(LEUGEN), ONWAA.RHEID.
Lie en is datgene zeggen, wat men zeIf
voor onwaar houdt • de LoGEN, dus, eene
opzettelijk gezegde onwaarheid. Die, ter
goeder trouw, eene ONWAARHEID zegt, welke
hi' zelf voor waarheid houdt, liegt eigenlijk
niet. Het begrip van het opzettelijk verhelen
der waarheid, bij ie en
,
wordt door de
alleiding bevestigd, zijnde het woord van
den stain van het bretan. laugn, verborgen,
waarvan nog tegenwoordig het hoogduitsch
la ugnen,
ons loochenen.

l

LOMMER, SCHADUW.
Gemis van licht, door tusschenkomst van

LOON.

LOS.
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een ondoorschijnend voorwerp. SCHADUW is,
eigenlijk, het donkere beeld van het ligchaam,
door hetwelk de lichtstralen opgevangen worden. LOMMER duidt enkel de berooving van
Licht aan, zonder meer. Zoo bezigde VONDEL
het : in de lommer van eene spelonk. Meest
wordt het echtergenomen voor de afkeering
der zonnestralen door hoomen, hovers , wandeldreven, enz., waarbij dos het begrip van
een zich afteekenend beeld niet in aanmerking
komt. Hoezeer men dus van schaduwbeelden
spreke, kan lommerbeelden niet gezegd worden. In verdere beteekenis, ziet schaduw
inzonderheid op de veroorzaakte donkerheid,
lommer meer op de daarmede gepaarde aangename koelte. Van daar, oneigenlijk : in
iemands schaduw moeten staan, door hem
in eer en aanzien verduisterd worden ; niet:
in iemands lommer. Daarentegen, gelijk PooT
het bezigt : eene schuilplaats zoeken in de
lommer van iemands naam, voor beschermin g. Lommer is al toos het liefelijkere beeld.
Ook in het werkwoord belommeren, vergeleken met beschaduwen.
LOMP, ONBELEEFD, ONBESCHOFT.

Hij,die de regelen der wellevendheid niet in
acht neemt. Men kan Lomp zijn,uit ongeoefendheid in de manieren der fatsoenlijke zamenlevin g; ONBELEEFD, uit onachtzaamheid, of door
vergissing. OINBESCHOFT is alleen de een die
alle denkbeeld van beleefdheid ter zijde zet.
LOMP, zie Plomp.
ONTKENNEN, VERLOOCHENEN.
LOOCHENEN,

Staande houden, dat lets niet zoo is. ONTdit eenvoudig uit : KANT ont-

KENNEN drukt

kent , dat het mogelijk is , bovenzinneltjke
din en te erkennen. LOOCIIENEN geeft het

nevenbegrip, dat men, teen beter weten
aan, het niet bestaan van iets beweert. Dezelfde beteekenis had reeds hetgothische
laugnjan. VERLOOCHENEN heeft dien zin van
verheimelijking, door middel van het voorzetsel, versterkt, en wordt in het gebruik
bijzonder toegepast op het ontkennen of
verheimelijken van iets, waarvoor men, ter
oeder trouw, rood behoorde uit te komen.
g
Ztjn geloof verloochenen. Wederkeerig, met
zich zelven, gebruikt, heeft verloochenen
eenen zin, die niets met ontkennen gemeens
heeft. Zich zelven verloochenen , namelijk,
is teen zijne neigingen en geaardheid handelen. Van daar zelfsverloochening. Het kost
vrij wat zelfsverloochening, otn dien knorrepot te behagen.

LOOM, zie Langzaam.
LOON, BELOONING PRIJS.
LOON bedingt men ; BELOONING verwacht

men ; om eenen PRIJS kampt men. De dappere soldaat, die het eerst den vijandelijken
wal bestecg, versmaadde het beloofde loon,
maar de bewondering zijner kameraden was
zijne belooning. Loon en belooning beteekenen voorts beide het voordeelige of het aangename, waarop iemand, die lets goeds
verrigt heeft , of ook, die slechts iets, van
welken card ook, ten gevalle en op last
van anderen verrigt heeft, aanspraak kan
maken. Een prijs is eene belooning, die dengenen onder meer anderen uitsluitenderwijze
ten deel valt, die zich van het aan hen alien
opgegevene op de meest aan het Joel beantwoordende wijze gekweten heeft.
LOON, zie Belooning.
LOOPEN,
zie Gaan.
LOOS,

SCHRANDER SNEDIG GESLEPEN SLUW

LISTIG.

Welgevat op alle voorkomende zaken.
wordt niet dan in eenen loffelijken zin genomen zifn schrander oorSCHRANDER

deel doorgrondt alles oogenblikkelijk. Men
zegt daarvoor ook : een SNEDIG oordeel ; hi
paart een goed geheugen met een snedig oordeel,
Een snedig antwoord is een antwoord, dat

wel ter snee komt. GESLEPEN is het beeld
van de andere zijde geteekend, en ziet
eene, niet zoo zeer natuurlijk eigene, als
wel in de wrijving van veelvuldige verkeering verkregene gevatheid : dat is een geslepen gast; htj is op die kunsten zee) geslepen. SLUW is, als het ware, overal doorheen
sluipende : de sluwe lasterzucht. Pit wordt

thans weinig meer in eenen goeden zin gebruikt. Zoo ook staat Loos veelal met doortrapt en doorslepen gelijk •; zie Doorkneed.
LISTIG wordt in ernstiger zin genomen, en
beteekent vindingrijk in misleiding : een
listige bedrieger. Het naamwoord list, evenwel, wordt niet altijd zoo euvel opgevat, en
men verstaat daardoor, ook in eenengoeden
zin, eene vaardigheid, om zich, ter verkrijging van zijne oogmerken, van middelen te
bedienen, die voor anderen verborgen zijn :
eenegeoorloofde list •; met eene wel doordachte list.

LOOT, zie Kiem.
LOS, LOSBANDIG, ONBANDIG, LIEDERLIJK, PLOERTIG.
Van een ongebonden levensgedrag. Gelijk
verbindtenis of band een gewoon beeld is
voor allerlei verpligting, is LOSBANDIG d ie een
die de banden der zedigheid en welvoegelijkheid gesiaakt heeft. ONBANDIG zoude diegeen zijn, die eene zulke bander) kent, of
ze met voeten treedt. Zie onbandig met toomeloos, teugelloos en breidelloos vergeleken,
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op Onbandig. Deze losbandige jongeling veroorzaakt vjnen ouders veel verdriet. Men
heeft dien onbandigen knaap naar zee moeten zenden. Los is de een die zich niet
veel aan bedachtzaamheid, zedigheid en pligt
verbindt. Het is eene zachtere uitdrukking
voor losbandig. De losse jeugd. Een los leven
leiden. Daardoor zal dejongeling nog losser
warden. LIEDERLIJK is een woord, hetwelk

noeh KILIAAN, noch onze oude beproefde
schriivers kennen, en dat, later, uit de
hood. taal schijnt ontleend te zijn. Men
gebruikt het voor slecht, armoedig : een liederlijk mensch. Wijders, voor verkwistend,
ongebonden : een liederldk leven leiden.
Zedeloos: zoo als zich een liederlijk mensch
ontblooten zou. Vol ens ADELUNG stamt het
woord van leicht, lit • waarom hi' ook in
liederlich in plaats van liiderlich
het hood.
g
wilde schrijven. Wanneer men evenwel nagaat, dat, naar een ontwijfelbaar, en door
dien taalleeraar zelven voorgedragen en duidelijk bewezen grondbeginsel, leicht of ligt,
uithoofde van de ingelaschte keelletter,minder
eenen oorspronkelijken spraakvorm aanduidt,
dan het liid, lid, of lied in liederlijk, zoo
zoude eerder lit daarvan, dan dit van ligt,
ai te leiden zijn. Wanneer wij liederlUk voor
slecht, armoedig, bezigen, is het vooral met
betrekking tot de daarmede gepaarde haveloosheid, of slordigheid. In dit opzigt schijnt
het woord niet vreemd van verwantschap
wet hetgelders. Loederd, dat van iemand
gezegd wordt , die slordig op zijne bleeding is, gelijk ook lodderig, in het nederniet aansluitend, beteekent. Zoo
*
saks. los
beet, in het hoogd., een vrouwmensch van
lied.erlijk leven, Luder.. Men zoude dus aan
den wortel lid kunnen denken, met den zin
van gedwee, buigzaam , dat, uit zwakte,
mageelt •, van waar, in het angelsaks. Mutan, zich vleijen en buigen , en , in het
neders. het smaadwoord lid of lit, voor
een kind van een zwak verstand. Liederlijk
zoude dan, eigenlijk, ,zoodanig een zijn, die,
uit gebrek aan natuurlijke vermogens of van
de behoorlijke aanwending derzelve, zijne
zaken slordig en onachtzaam waarneemt, en
voorts, ten opzigte der zedelijkheid, te zwak
is, om zijne lusten en begeerten te weerstaan, maar zich door dezelve laat medesleP al ware het ook dat hi' daardoor de
Pglen
matigheid
moest overtreden. Het
der
woord liederlijk geeft dus reeds een onaangenamer denkbeeld, dan los of losbandig, of
zelfs onbandig, welk laatste, hoezeer ten aanzien der pligtovertreding sterker, het begrip
van andere, goede hoedanigheden, als schran.
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derheid, vlugheid, bekwaamheid, minder
uitsluit. PLOERTIG is hij, die zich alseen ploert

gedraagt, dat is, als een boef, die zich aan
lage lichtmisserijen en snoode streken en bedrijven overgeeft. Losbandig kan een jongeling
vangoeden huize zijn, en men zal hem, bij
verzachting,
los kunnen noemen. Aan zich
zelven overgelaten, of niet ter re ter tijd tot
inkeergebragt, kan hij, met sterke hartstogten, onbandig worden, of, zoo hi' meer tot
vadzigheid overhelt, liederlijk ; loch de eigenschap van ploertig zal zelfs de liederlUke
'one mensch van eenen beteren aanleg,
wanneer hi' al met ploerten mo st verkeeren,
niet litg
aannemen.
LOT, zie Kiem.
LOUTER, zie Echt.
LOVEN, PRIJZEN, ROEMEN.
Eenige voortreffelijkheid van iemand of
iets verheffen. LOVEN, als edeler dan PRIJZEN,
wordt inzonderheid ten opzigte van God
gebezigd : loot God in zijn heiligdom ! Ook
prijzen wordt aldus gebruikt : God prifzen
en verheerlijken ; maar het komt meer algemeen met betrekking tot geringere voortreffelijkheden voor : elk koopman prijst zijne
eigene waar. Prijzen onderstelt, meestal,
de tegenwoordigheid van den geprezenen :
kinderen moet men niet te veelprifzen.
ROEMEN sluit die tegenwoordigheid uit: hi'
wordt van iedereen geroemd.

LOZEN, SLAKEN.
Loslaten. Men zegt : zuchten LOZEN, en
zuchten SLAKEN. Overigens, echter, loost men
wat men verlangt kwijt tie worden, en slaakt
men, met inzigt, om aan het een bekneld is,
ineerdere ruimte te verschaffen. Zzjn water
lozen • steentjes in het wateren lozen; hoe
zullen wij hem loz,en? De zeilen slaken •;
evangenen slaken, iemands banden slaken.
g
LUCHTSGESTELDHEID, zie Weder.
LUI, zie Langzaam.
LUIM, zie Kuur.

LUISTEREN, zie Ilooren.
LUST, zie Begeerlijkheid
LUST, zie Blijdschap.
LUST, zie Drang.

M.

M AAG, zie Bloedverwant.
MAAGD, zie Dochter.
MAAL, zie Feest.
MAALSTROOM, DR AAIKOLK .
Eene plaats, waar het water zich in eenen
kring ronddraait. De groote DRAAIKOLK op de
noorweegsche kusten is bijzonder onder de
benaming van den MAALSTROOM bekend. Uit
beta even voorbeeld blijkt, dat het eerie
woord , in den eigenlijken zin , voor het
andere kangenomen worden. In de overdragtelijke beteekenis van verwarring, wordt
alleen het laatstegebezigd : hij verviel in
eenen maalstroom vangedachten.
MAAR (voegwoord), zie Doch.
MAAR (MARE), GERUCHT, BERIGT NARIGT, TLIDING, KONDSCRAP, BESCREID, KENNISGEVING
BEKENDMAKING VEDSL A G , VERHAAL.

Onderrigting we ens eenige gebeurtenis.
Een GERUCHT gaat op de tong van velen rond,
zonder dat men regt weet, wie de eerste
zegsman is; indien het in de omstandigheden treedt van het een gezegd wordt gebeurd te zijn, loopen die omstandigheden
veelal uitêen • om beide redenen is daaraan
gemeenlijk weinig geloof te hechten, alvorevs men nadere bevesting hebbe. Men zegt •
er gaat, of er loopt, een gerucht, dat de vijand over de rivier is. Wordt zulk een gerucht valsch bevonden, en blijkt het ontstaan
te zijn ten gevolge van rnisleiding , zoo
rioemt men het een uitgestrooid gerucht.
Ook zegt men, ten opzigte van den goeden
of kw den naam, waarin iemand bij hhet
algemeen staat hi' is in een kwaad, in een
goed gerucht. Het is hetzelfde woord, dat
antlers met geraas, runtoer, zinverwant is
zie Rumoer. Ook het woord MAAR is, volgens het oordeel van ADELUNG, eerie nabootsing van het geruisch door den mond des

verhalendengemaakt, hetwelk ook eigenlijk,
bij meer dan eenen plaats hebbende, het
gerucht uitmaakt. Men zegt, even al s bij
gerucht : de maar gaat, of loot. Doch het is
niet noodig, dat de maar in omloop zij •
dezelve kan den belanghebbenden ook onmiddellijk aangebragt, de zegsman die nvolgens bekend, en de maar zelve dus geloofwaardig zijn : de aankondiging van de
geboorte des kinds was voor hen eene blifde
maw. In dit opzigt komt de beteekenis overeen met die van TUBING hi' brat ntif eene
gewenschte trjding. Het verschil is, dat de
tzjding ook schriftelijk kan medegedeeld
zijn ; geene tijding, goede tijding, zegt men
ter vertroosting van iemand, die ongerust
is wegens het niet ontvangen van eenigen
brief. Tr.:Ming ziet vooral ook op eene,geregeld voortgezette, onderrigting men is,
sedert den aanvang des oorlogs, omtrent de
volkplantingen, buiten tzjding. In het hoogduitsch heeft het woord debeteekenis van
een nieuvvspapier, of eene courant. Bij ons
wordt het voornamelijk gebezigd voor het
nieuws, hetwelk de couranten mededeelen,
ook nieuwstrjding : de laatste ti 'di
(nieuwstijdingen) van Parijs behelzen niet
van eenig bijzonder aanbelang. Zeetrjding
beet ook hetpapier zelf, waarin de zeetijdin en vermeld worden. Uit al het hier
bijgebragte blijkt overigens, dat tijding
zoo wel eene algemeene, als eene bijzondere mededeeling zijn kan. Bij KONDSCHAP
is dit hetgeval niet. Dit woord onderstelt,
dat de belanghebbende alleen de oriderrigtin g ontvangt •; ook, dat deze, hetzij door
eenen, hetzij door meer personen, mondeling
gegeven wordt. Zoo beteekent kondschappen ligten, getuigen hooren. In de krijgsdienst ze s t men, in oorlog zijnde•: op kondschap uitzenden, manschappen uitzenden, om
onderrigtingen wegens de gesteldheid des
viands in te winner). BE CH wordt zoowel
schriftelijk als mondeling gegeven, doch onderstelt, in beidegevallen, eene voorafgaande
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aanvrage, of, in het laatste, wanneer de beschrevene onderrigtingen reeds voorhanden
zijn, het opzoeken of opsporen van dezelve.
Wanneer men dienstboden eene boodschap
laat doen, beveelt men hun al of niet op
heid te wachten • van hier, dat het
best
ord ook wel enkel in den zin van antwoord
wo
gebruikt wordt : iemand kwaad bescheid
geven •; waarmede no tans alleen mondeling,
niet schriftelijk, bescheid bedoeld wordt. In
den zin van schriftelijke onderrigting, in het
algemeen, vindt met het bij WAGENAAR : van
eene reeks van vi' ti jaren vindt men naauwelijks eenig ander bescheid. Voorts verstaat
men onder bescheiden, voor de geschiedenis
dienende oorspronkelijke staatsstukken: eene
geschiedenis, naar echte bescheiden beschreyen. Een BERIGT is alleen tot den, of de belanghebbenden gerigt ; het kan mondeling
of schriftelijk, en al of niet ten gevolge eener
voorafgegane aanvrage gegeven worden. Pat
het gebeurde, zoo veel mogelijk, in al deszelfs omstandigheden medegedeeld wordt,
duet het berigt van eeri bloot NARIGT verschillen. De schouten ontvingen eene aanschrzjont aan den gouverneur een berigt in
vin on
te zenden van degenomene nzaatregelen tot
,
keering van het water
met last tevens aan
elk hunner, om, zoo de dijk onverhoopt mogt
doorbreken, hem daarvan onverwtjld narigt
te doen toekomen. Zoo beteekent berigt ook
inzonderheid eene nadere omschrijving van
jets •; het werk bij inteekening zullende uitgegeven worden, is een berigt van hetzelve,
gratis, btj alle boekverkoopers verkrijgbaar.
KENNISGEVING ziet altoos slechts op eene
enkele bepaalde zaak, of omstandigheid •;
men kan die aan velen, maar men kan ze
ook aan eenen enkelen doen; eene BEKENDMAKING geschiedt altoos aan velen : het is niet
geoorloord, buskruid te vervoeren, zonder
voorafgaande kennisgeving aan de plaatselijke overheid •; eene huweltjksbekendmaking.
Kennisgeving en bekendmaking beide worden

that's, door overheden, in plaats van het
voorheen gebruikelijke onduitsche woord
publicatie gebezigd • om daarin eene onderscheiding te makes, zoude bekendmaking
beter voegen voor de afkondiging van eenige
verordening • kennisgeving, wanneer enkel

jets daadzakelijks moet worden kond gedaan:
de AM van zes weken, bij bekendmaking van
burgemeester en wethouders, voor het vastle en der honden bepaald, is, bij eene nadere
kennisgeving, voor veertien dagen verlengd.
Een VERSLAG is, even als een berigt, enkel tot
den, of de belanghebbenden gerigt, en kan
mondeling of schriftelijk, ook al of niet ten
gevolge eerier voorafgaande aanvrage gegeven
worden • het omvat, insgelijks, al de omstandigheden van het onderwerp •; maar het
beef een nevenbegrip van verpligting, en
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is eerder eene verantwoordiging : aan de
Staten-Generaal wordt jaarlijks verslag gedaan van den staat van het openbaar
onderwijs. Een VERHAAL is de ontwikkeling
eenergebeurtenis , van haren aanvang
tot haren afloop: een getrouw verhaal
van hetgebeurde. — » Waarschijnlijk zal de
» maar van het hier voorgevallene reeds tot
uwentgekomen zijn •; terwijl no tans het
9 gerucht gemeenlijk de zaak vergroot ,
meen ik u dienst te doen met eenig berigt
9 deswege. Onze dorpschout had reeds voor
eenige dagen kondschap , dat de groote
rooverbende in aantogt was •; gij wed, dat,
tengevolge eener bekendmaking van het
g
ewestelijk bestuur, alle landlieden zich
van wapenen hebben voorzien, en geregelde wachten betrekken •; door den schout
werd nu, bij kennisgeving, de verdubbeling derzelve bevolen •; doch vruchteloos •;
zoogroot was de schrik, op bet narigt van
31 degewelddadigheden , in de omstreek
)) gepleegd, dat de meesten zich gereed
maakten, om huis en hof te verlaten, toen
3) wij, gelukkig, tijding kregen, dat ons eene
afdeeling krijgsvolk zoude toegeschikt
9 worden. Nu vattede een ieder moed • en
gij kunt denken, hoe grootelijks deze toeDam, toen een naar den bevelhebber,tot
naderen aandrang, afgezonden bode bescheid brat,
g
dat het voor ons slechts een
loos alarm wasgeweest, naardien de roovers, na degedachte gewelddadigheden,
tot op omtrent twee wren afstands, gepleegd
31 te hebben, weder aan het aftrekken waren.
Hier hebtgij het gansche verhaal •; deel
» het onzen vrienden, ter hunner geruststelling, mede. Men zegt, dat de schout
voornemens is, om, bij zijn verslag aan
het bestuur, de namen dergenen op te
geven, die het voorbarigst zin geweest,
om de dienst te weigeren. »
MAANDWERK, zie Nagazijn.

MAARSCHALK , STALKNECHT STALMEESTER
GROOTSTALMEESTER.

Woorden, naar hunnen oorsprong en
hunne zamenstelling, ten naauwste in zin
verwant, doch wijd uiteenloopend in hunne
gebruikelijke beteekenis. STALKNECHT is letterlijk te verstaan, als de benaming van
eenen knecht, die in eenen stal oppast •; een
heer, die rijtuig en paarden houdt, dient
wel, benevens zijnen huis- of lijfknecht, ook
eenen stalknecht te hebben. MAARSCHALK,
daarentegen, is de titel voor de hoogste
waardigheid in het krijgswezen, of voor de
aanzienlijkste bediening aan het hof van
eenen vorst: veldmaarschalk, hofmaarschalk.
No tans is het woord, letterlijk, naar zijne
zamenstelling, een stal- of paardenknecht.
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MAAT.

Het oude mar, of maer, waarvan ons merrie,
GENOOT iS bier het algemeene woord, doch
beteekent eigenlijk een paard, schalk een'
schier niet dan in zamenstelling gebruikelijk:
knecht. Zoo komt het voor in den eigennaam
ambtgenoot, bed moot eedgenoot, echtgenoot
Godschalk , Godsschalk , (Godsknecht) ; en
geloofsgenoot, speelgenoot (speelnoot,) stadmen leest in eene oude berijming der salgenoot, enz. GEZEL is, eigenlijk, iemand, die
men : Ileer, ik ben uw schalk. Het fransche
met eenen anderenpersoon eenerlei reis
woord marêchal beteekent nog tegenwoordig
doet. Doch het gebruik wil, dat het voornazoo wel een' hoefsmid, als een' opperveldmelijk genomen worde voor iemand, die in
'leer. Opmerkelijk is het, dat ook aan de nog
eenig handwerk of ambacht, den bas to
hoogere krijgswaardigheid in Frankrijk, de
dienst staat : tintmermansgezel, boekdrukopperste, namelijk, tot welke slechts een
kersgezel,
•ook : (ofschoon wel niet order de
enkel algemeen legerhoofd benoemd wordt,
ambachten gerekend,) apothekersgezel ; an de titel van connêtable verknocht is, datders
dens : timer
apothekersknecht,
eigenlijk comes stabuli wil zeggen, zoo veel
beter•: bediende in eene apotheek. Terwijl
als stalgraaf •; gelijk graaf, oudtijds, even
nu een baas van een handwerk of ambacht,
als het middeleeuwsche comes, eenen opgewoonlijk, meer dan 66n' zoodanig' gezel
zigter over iets beteekende, en als zoodanig
heeft, kan de eene gezel den anderen zeer
nog overig is in ons pluimgraaf , enz. wel MEDEGEZEL Ke efer : de eene was des anIn de salische wetten komt marescalcusderen mule eel bij denzelfden baas ; hetvoor in de beteekenis van eenen knecht,zelfde als MEDEKNECHT, in dezen zin ; terwij1
die het opzigt over twaalf paarden had.
no tans het laatste (niet ntedegezel) van den
Dat het woord naderhand, even als graaf,
eenen livereibedienden tot den anderen kan
de aanzienlijker beteekenis verkreeg, heeft
gezegd worden. Doch er is eene and
zazijnen grond eensdeels daarin , dat, bij
menstelling medegezel , gezel genomen in de
de leenheerlijke rangonderscheiding , de
oorspronkelijke beteekenis van merle reizenknechten van den vorst, met betrekking tot
den, het woord op zich zelve , door verminderen, heeren waren • anderdeels ook,
loop , voor die beteekenis ongenoegzaam
uit hoofde, dat de hof- en krijgsstaat der
geworden zijnde. Voor dit laatste medegezel,
toenmalige tijden meest in paarden bestond,
wit bet gebruik dat men zegge en schrijve
de opzigter over de vorstelijke stallen, tot
MEDGEZEL. Dan, zoo hier, om de opgegevene
welken zin het woord eerst werd uitgebreid,
reden, voor deze bijvoeging eenige schijn is,
een der aanzienlijkste bedienden zijn moest,
er is daarvoor eene reden hoegenaamd in
aan wien,
in den krijg, ook
het b
evel
over
MEDEGENOOT, MEDEMAKKER Of MEDEMAAT. Genoot
hetgewapend paardenvolk voegzaam kon
hebben wij hierboven reeds aangeroerd.
opgedragen worden. Een STALMEESTER is,
MAKKER is de ere die met eenen andenaar het tegenwoordige gebruik, iemand,
ren in gelijk gezelschap , of in gelijke
die eenen stal houdt, tot Kerber in van de
omstandigheden , verkeert : zij zijn makpaarden van reizigers •; een beroep, waarkers, wit zeggen, dat zij als goede vrienden
mede, meestal, ook dat van rijtuig- en
met elkander gemeenzaam omgaan ; ztynen
paardenverhuurder verknocht is. In onderrnakker verklappen. MAAT is, eigenlijk, een
scheiding daarvan heel de aanzienlijke hofwerkgezel, die met eenen anderen, gemeenbeambte, die met het opzigt over de
schappelijk eenen arbeid verrigt : de drukvorstelijke stallen, en wat daartoe verder
her heeft dezen nietgaarne tot maat aan de
betrekking heeft, belast is, GROOTSTALMEESTLR,
pers, omdat Of de batten niet zuiver houdt;
eertijds maarschalk. De titel van maarschalk
van daar, in hetgemeen , een werkgast
of grootstalmeester was erfelijk gehecht aan
werkgezel : voor de gemeene masts iets ten
de heerlijkheid van Naaldwijk en Del and,
bestegeven. Zoo noemt men ook het bootsIn onze land- en zeedienst is de titel van
yolk, op de schepen, de ma sts : de kwartiermaarschalk, als hooger rang dan generaal
meester weet met de masts goed oin te
of admiraal, slechts voor eenen zeer korten
springen ; niet ntakkers. Doch oneigenlijk,
tijd ingevoerd geweest •; doch bestaat nog in
zegt men, in de gemeenzame verkeering :
de zamenstelling veldmaarschalk, als de titel
met iemands mast (ook maatjes) zijn, voor
van den oppersten krijgsbevelhebber. Ook is
goed vriend zijn. KAMERAAD iS hetzelfde als
de hormaarschalk in het tegenwoordige gemakker, doch meest bij het krijgsvolk in
bruik onderscheiden van den grootstalmeeszwang.
ter, en niet met het opzigt over de stallen,
maar met dat over de hofhouding belast.
MAATSCHAPPIJ, GENOOTSCHAP,.
GEZELSCHA.P
Vereeniging van verseheidenepersonen
MAAT, MAKKER , GEZEL , GENOOT, KAMERAAD ,
ter bereiking van een en hetzelfde einde. Bij
MEDEMAKKER , MEDEGEZEL , MEDGEZEL, MEDEGEZELSCHAP is dit doeleinde, meestal, enkel
KNECHT , MEDEMAAT, M E DEGENOOT.
vermaak
•of tijdkorting ; echter heeft men
Die iets met eenen anderengemeen heeft.
sommige letterlievende, of toonkunstlievende
31
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gezelschappen, of kransjes. In den ernstigen

zin, van eene, een openbaar bestaan hebbetide, vereeniging tot aankweeking van
kunsten of wetenschappen, wordt gezelschap
niet, gelijk bij de Hoogduitschers hun Gegebezigd. Daarvoor heeft men
sellschaft
,
GENOOTSCHAP, of NAATSCHAPPIJ • het laatste
woord met den zin van meerdere aanzienlijkheid, of althans meerderen omvang, dan
bet eerste.Het genootschap studium scientiarumgenitrix. De maatschappij van nederlandsche letterkunde. Er zijn ook genootschappen en maatschappijen voor verzeke-

ringen en andere handelsbetrekkingen •; de
onlangs opgerigte aanzienlijke vereeniging,
vangrooteren omvang, dan eenige andere
thans bestaande, draagt den naam van lirederlandsche handelmaatschappij.
MAGAZIJN,

MAANDWERK, TIJDSCHRIFT.

Een voortdurend letterkunde g werk
nommerswijze uitgegeven wordende. TIJDSCHRIFT is de onbepaalde benaming •; een
NAANDWERK is aan eene maandelijksche uitgave gehouden. Omtrent den inhoud wordt
daardoor nog riiets aangeduid. Maar wanneer
een tijdschrift, of tnaandwerk, den naam van
NAGAZUN voert, behoort het, ten aanzien van
het vak, of de vakken, van wetenschap, welke
het zich ten doel stelt, een voorraadplaats te
zijn, waarin al wat tot verderen opbouw kan
strekken, ten aanstaanden gebruike opgelegd
en bewaard wordt.
MAGER, zie Dun.
MALT, VERMOGEN.
Toereikende kracht. VERNOGEN (zie, voor
het overige, Kracht,) is het in staat zijn,
om iets, door eigen toedoen ,
met of zonder
behulp van werktuigen, te bewerkstelligen ;
MAGT, het in staat zijn, om jets te bewerkstelligen, enkel door het te gebieden. Het is
niet in mijn vermogen, it tot dit ambt aan
le stellen, zegt een staatsdienaar tot eenen
verzoekenden, de benoeming daartoe is reeds
ze hij,
geschied. Het is niet in mine mat zegt
in een andergeval, de benoenting daartoe
staat Wet aan mij. God bezit eene oneindige
tnagt (niet vermogen). Magt is overigens de

vrijheid, ow naar goeddunken te handelen •;
mengeeft eenen gezant eene onbepaalde magt,
niet een onbepaald vermogen. Vermogen is
ook invloed, overredingskracht: zij heeft veel
vermogen op hem, niet mat. (Zoo, bijvoegelijk, uwe vermogende voorspraak.) Magt
wordt, in enkelegevallen, voor ligchamelijke
krachtengebezigd : nit al zijne mat loopen,
schreeuwen. Vermogen, op gelijke wijze,
enkel voor zedelijke of verstandelijke krachten : ik heb, naar mijn beste vermogen, getracht, aan uwe bedoeling to beantwoorden.

MAK.

MAGT, GEZAG.

Nog nadere verwantschap van zin schijnt
er bij dit woordenpaar te zijn, dan bij het
vorige. Voor de koninklijke waardigheid, of
het koningschap, bij voorbeeld, zegt men de
koninklijke

NAGT,

en het koninkltjk

GEZAG.

Het eene en het andere woord beteekent
heerschappij. No tans is het verschil zeer
aanmerkelijk. Magt kan op enkel geweld
gegrond zijn •; gezag moet steunen op eerbied, ontzag, van de andere zijde. NAPOLEON
beyond eerlangij,
, dat
h
btj de leden van
het
Tribunaat, niet datgezag had, hetwelk hen,
even als die der beide ander staatsligchamen,
tot de slaafsche nitvoerders van zijnen wil
had kunnen maken • doch zijne mat was
reeds zoogroot ,
dat lily onbeschroomd de door
hemzelven ingevoerde grondwetkoniverbreken,
en alzoo de hem wederstrevende vergadering
opheffen. Men beroept zich op het gezag , niet
op de magt, van eenen algemeengeachten

schrijv
er.
MAGT1G, VERNOGEND, STERK, KRACHTIG.
Kracht hebbende. Tusschen MAGTIG en
VERMOGEND bestaat hetzelfde verschil, dat bij
derzelver naamwoordenplaats heeft. Zie
Magt, vergeleken met VERNOGEN. STERK IS
niet alleen kracht hebbende, maar vele
kracht hebbende • KRACHTIG wordt niet van
personen gebruikt ; men zegt niet een krachtig mensch, maar een sterk mensch. Wel,
echter, een krachtig gezegde. Een sterk gezegde
is ietsgeheel anders; men kan krachtige
woorden bezigen, schoon men den middenwe g houde ; doch men laat zich sterk uit,
wanneer men een uiterste kiest. Hi' toonde,
met krachtige bewijzen
de onwaarheid van
,
dit verhaal • maar dat hij den schrtjver
daarom van opzettelijke misleiding beschuldi de was to sterk.Het is goed, dat, het een

men, in eenen gezonden toestand , tot spjis
of drank nuttigt, krachtig zij • sterk is juist
degroote deugd er niet van. Sterke boter is
garstige boter. Men zegt : krachtig vleeschnat en krachtige wijn geven krachten. Men
zegt : sterke dranken, sterke brandewijn,
(meer dangewoonlijk sterke,) sterke koffij •

deze verzwakken, door te sterke prikkeling.
Magtig, van spijs gebezigd, wil zeggen, dat
zij de maag te ma ti is, dat deze ze niet
meester worden kan.
MAK, TAM.
Aan bedwang gewend. TAM wordt niet
alleen van dierengezegd : een tamme beer,
(getemde beer) • tamme eenden, (die, bij de
boeren, in de sloten en eendenkooijen leven,
in tegenoverstelling van wilde, die in het
wild vliegen); maar ook van planten, die
door landbouwers, of tuinlieden, kunstmatig
aangekweekt en behandeld worden :• een tam-
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me wUnstok, een tamme kastanieboom. Daarvoor is mak niet te gebruiken. Beide zijn
no tans eerie tegenstelling van wild. Naar
tam is het, in den zin van natuurlijke wild-

held, vrije ongebondenheid, en een gevolg
vanaankweeking en opleiding. Mak lit in
de natuurlijke geaardheid en is de to enstelling van wild, in den zin van woestheid ,
onhandelbaarheid. Onze tamme schapen
zifn grootelUks ontaard van de Wilde. Hi
is zoo mak als een schaap. Er gaan vele
makke schapen in Hu hok, (bezadigde menschen schikken zich wel). Een tam paard

wordt dus genoemd, in tegenoverstelling van
een wild, al verdient het den naam van mak
nog niet.
MAKEN, (GAANDE) zie Bewegen.
MAKEN, (LEVEN) zie Bulderen.
MAKEN, (Z1CH MEESTER) zie Bemagtigen.
MAKEN, VERVAARDIGEN.
Door eenige verrigting oorzaak zijn, dat
lets zijn bestaan krijge. Wie heeft dal kunststukgemaakt ? of vervaardigd ? VERVAARDIk iets , in zulken toestand
GEN is, eigenlij,
brengen, dat het vaardig, dat is gereed
afgewerkt , voltooid zij. De oorspronkelijke
beteekenis van MAKEN SChijta bewegen geweest te zijn, zoo heeft men, van deze
grootendeels verouderde, beteekenis , nog
eenige overblijfsels, als in de spreekwijzen :
maak u van hier • zich we maken, zich nit
de voeten waken. Alsmede : maak wat voort;
maak, dat gij we komt. Van daar de, meer

gebruikelijke, zin van handelen, werken
veranderingen voortbrengen. Maak het met
ens, zoo a ls Of goedvindt. Vertrouw op
hem , hij zal het wel maken. Dat kan niet
maken, niet bates , niet bijbrengen.

Voorts, en dit is de hier bedoelde beteekenis,
een werk voortbrengen, aan iets zijn bestaan
geven. Kleederen maken; schoenen, hoeden,
orgels maken •; verzen, een gedicht, eene redevoering maken. Boter, kaas maken. In
een
z zin, echter , verschilt vervaardigen
d
dat het eerste enkel
van maken daardoor,

ten opzigte van werkelijke zelfstandigheden,
en die een duurzaam bestaan hebben, gezegd
wordt , maken ook van onzelfstandige en
voorbijgaande din en. De opsteller van een
muzijkstuk kan gezegd worden het vervaardigd te hebben, maar de toonkunstenaars,
die hetzelve uitvoeren, maken muzijk, doch
vervaardigen die niet. Zoo maakt men eenen
rog,
n eenen gang, eerie reis. Daarenboven
sp
ligt in vervaardigen een nevenbegrip van
kunstmatigheid en bekwaamheid, gelijk die
gevorderd worden, om lets vaardig of voltooid te doen zijn. Daarom is vervaardigen

MALE.

enkel ten aanzien van werken van kunst
g
ebruikelijk • niet van werken der natuur.
Uit zeer weinige eenvoudige grondstoffen
maakt de natuur eenegroote verscheidenheld van dingen , maar zij vervaardigt die
niet. Veel minder nog, wordt van den SchepA des heelals gezegd, dat hi' jets vervaardigt, wel dat hi' lets maakt. Die den hemel
en de aardegemaakt heeft. God maakte twee
groote lichten. In beide deze voorbeelden
ware het hoogst onvoegzaam vervaardigen
te bezigen. Ook geeft maken, in eene veel
uitgestrektere beteekenis, dan vervaardigen,

de beweegoorzaak eener werking te kennen.
Een verbond met iemand maken. Vrede maken. Zich iemand tot vriend maken. Eon'
koopman van iemand maken. lemand tot
voogd maken ; iemand voogd maken. Eon koningrUk tot een gemeenebest maken. lemand
arm, rUk, gelukkig, gezond, levend, bastaard
maken. In denzelfden zin, enkel als de oorzaak to kennen gevende : gif maakt, dat wij
u niet langer kunnen lierhebben. Zelfs is het,
bij maken, niet noodzakelijk, dat de oorzaak
juist een verstandig wezen zij. De zonmaakt
het was week. Zorgen maken oud voor den
tUd. Opregt berouw maakt alles weder good.

MAKKER, zie Maat.
MAL, zie Dwaas.
MALEN, SCHILDEREN, TEEKENEN.
Degedaante van Beni voorwerp, door
zigtbare trekken voorstellen. Zoo, dat ook de
kleuren van het voorwerp vertoond worden,
is MALEN, of SCHILDEREN, en wel met het
penseel ; zonder onderscheiding van kleuren , TEEKENEN , met de teekenpen , het
,
enz. , ofschoon men ook
otlood , krijt
A
gekteurde teekeningen heeft. De oneigenlijke
zin van malen of schilderen is levendig beschrijven • waarvoor ook afmalen. Het laatste
komt meest in lien oneigenlijken, schilderen meest in den eigenlijken zin voor.
Teekenen , in ,den eigenlijken zin , ziet
bijzonder op de' juistheid der omtrekken : nienig voortreffelUk schilder teekent
slecht. Oneigenlijk, zegt men van iemand,
die zeer net schrijft : hi,' schrUft niet
hi' teekent • maar zeer fraai schrift staat
schilderachtig.Zie verder teekenen,bijMerken.
MALEN, MIJMEREN.
Zwaarmoedig over eene zaak denken, zonder den beknelden boezem, door mededeeling van de zwarigheid aan anderen, lucht te
geven. MIJMEREN is eene voorbijgaande, door
toevallige zorgen veroorzaakte, MALEN eene
naauwelijks overkomelijke, aan een blijvend
vast denkbeeld verbondene, met volslagen
moedeloosheidgepaarde , gemoedsgesteld-
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held. Zit hij nog steeds to mijmeren? Hoe
tang heeft vj reeds gemaald?
MAN, KAREL(KEREL), VENT, MANSPERSOON,

Persoon van het mannelijk geslacht. Het
hoofdbestanddeel in KAREL, of KEREL, is de,
in alle talen, kracht beteekenende letter R,
die daarom ook, gelijk men weet, in alle
talen, die deze letter hebben, (schoon in het
grieksch veelal in s overgegaan,) bij den
wortel van werkwoordengevoegd, den werker, aanduidt. Bij MAN is het hoofdbestanddeel de m, die, onverschillig met welken
klinker uitgesproken, ma, me, mi, mo, mu,
mij, enz., eene den mensch natuurlijke uitdrukking is, om zijn eigen zelf te benoemen.
De bewustheid van het eigen ik uit het genoel van eigene kracht ontstaande, en het
besefdaarvan dus eigenaardig gepaard zijnde
met de begrippen van magi, vermogen, is
het woord man, hoewel oorspronkelijk, even
als het mo en ma in het latijnsche homo en
humanus, den mensch in het algemeen beteekenende, in het bijzonder toegepast geworden op die kunne, aan welke de mat over
de andere, door natuurlijken aanleg, eigen
is; (waartegen de zwakkere, tijnere, bekoorlijke, vrouw genoemd is, als zijnde de vreugde
van den man.) Zoo is ook, in ooze taal, het
woord man, in velegevallen, in plaats van
het algemeene er of aar, aan den wortel van
werkwoordengehecht, om den persoon te
beteekenen, die de daad, door het werkwoord uitgedrukt, verrigt : koopman, die
koopt, speelman, die speelt, opperman, die
oppert, dat is, den kalkbak op de stellaadje
om hoog brengt, timmerman, die timmert •
zoo bij OTFRIDUS, betoman, aanbidder. Het
wordt ook bij naamwoorden gevoegd, om de
bijzondere betrekking aan te duiden van den
persoon tot de door het naamwoord uitgedrukte zaak • bij voorbeeld : landman, edelman, (welk laatste, om dit in het voorbijgaan op te merken, eigenlijk, de beer eens
riddersgoed is , zijnde Odelman , van od ,
g
oed •; zie Kleinood.) Ook in vele van die
voorbijgaande woordvormingen, zoo als de
dagelijksche spreektaal oplevert , en dan
wel ook onverschillig voor man of vrouw :
een liefhebber of
ik hengeen vischman ,
liefhebster van visch. Gelijk dan bij karel
of keret, het krachtbetoon het ten grond
liggend denkbeeld der beteekenis is , zoo
is dit bij man de persoonlijkheid • de
daarmedegepaarde magt, het eigenaardig
nevenbegrip. Ten gevalle van dit eigenaardig
levenbegrip, nu, in het bijzonder toegepast
zijride op de, meer dan de andere vermogende , kunne , daarom het mannelijke
geslacht genoemd, is de persoonlijke beteekenis bepaald geworden tot zulke personen
van het mannelijke geslacht, die, uit de

MAN.

jongelingsjaren getreden, hunnen volkomenen wasdom hebben, en in den leeftijd der
heste sterkte zijn, bij welken het mannelijk
vermogen alle zijne rijpheid heeft. Enkel
ter onderscheiding der kunne, no tans is
zelfs zoodanig iemand, in den eigenlijksten
zin, een man, schoon hi' ongehuwd blijft,
en dus de voornaamste van de, hem van
nature opgelegde, pligten niet, op de door
de wetten der maatschappij voorgeschrevene
wijze, uitoefent • door het huwelijk , eerst,
worth hi' de man der vrouw. Dan eerst ook
is de voor zijne vermogens uitgebreide werk-

kring in den heelers omvang voor hem
ontsloten, en worden die van hart en geest,
minzaamheid en teedere zorgen, el id en
standvastigheid in zijne met beradenheid
genomene besluiten, in de hoogste mate,
van hemgevorderd. Slechts bij het laagste
graauw, van die edeler hoedanigheden geen
besef hebbende, zal men de vrouw van haren
man hooren zeggen : dat is mijn keret. - - In
het algemeen, kan karel, of keret, wel in
eenengoeden zin gebezigd worden, als : dat
is, of hi' is een wakker karel, of kerel • maar
alsdan verdringt, als het ware, de beteekenis
der krachtbetooning, (het voorname bestanddeel, zoogezegd is, des woords,) het denkbeeld derpersoonlijkheid, en worthhet alleen
gebezigd van geringe personen, welke men,
enkel in de betrekking van de aan wending
van krachten in de van hengevorderde
diensten, in aanmerking neemt. Zoo zegt
men tot eenen soldaat :giihebt u als een
kerel gehouden. Van eenen werkman, die
zeer vlijtig en bekwaam is, zegt men dus,
bij uitmuntendheid, dat is een kerel. --Bat
is een man ! gij hebt u als een man gehouden,

wil meer zeggen. Men ziet daarbij minder
op de ligchamelijke krachtbetooning, dan
wel op de edeler vermogens en gemoedsgesteldheid, en bijzonder op den
va eenen man
gevorderde, met zijnen aanleg overeenkomstine hoedanigheden, moed,beleid en standvastigheid. Van daar het verschil tusschen
een groote keret, en een groot man • het eerste

doelende op de grootte der ligchaamsgestalte,
het tweede op de grootheid van ziel. Wij
kwamen tweegroote kerels te gemoet. Groote
heeren zijn niet altoos groote manners .
Zelfs kan, bij man, het begrip der zedelijke

hoedanigheden dat der persoonlijkheid verdringen, en men bezigt het woord met de
enkele beteekenis van iemandsgeschiktheid
en geneigdheid tevens, tot de volvoering van
eenig ontwerp : h i' was daar de man niet toe,
het ontbrak hem daartoe, hetzij aan geschiktheid, hetzij aan geneigdheid. Gij zijt min
man, in u heb ik dengenen getroffen , op
wien ik mij verlaten kan. Kerel ware, in

dezen zin, juist het tegenovergestelde, namelijk , de een , die de noodige zedelijke
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hoedanigheden mist : ik meende in hem mijnen man gevonden te hebben, maar heb mij
in den kerel deerlijk bedrogen gevonden.
Van daar, met verachting : zijt gij het,
keret? — Schoon karel en kerel eigenlijk

hetzelfde beteekenend zijn, zoo worth nogtans, sints lange, KAREL voor den eigennaam,
KEREL voor hetgemeene naamwoord genomen. En, zoo in eenig geval, dan konde,
hierin, hetgebruik der Hoogduitschers door
onsgoedschiks worden nagevolgd •; dezen
toch maken altijd de gedachte onderscheidi rig
tusschen hun Karl en Kent. Dat, overigens,
in kerel of karel de verachtelijke bijbeteekenisgeenszins oorspronkelijk ligt, blijkt genoegzaam daaruit, dat het woord tot eenen
eigennaam is aangenomen. — Het verachtelijke, in het aangewezen gebruik, heeft
zijnen grond daarin, dat men bij den kerel
aan geenerlei goede hoedanigheid , anders
dan die der kracht, (en die nog misbruikt
kan worden,) denkt. VENT, hood. Flint, bij
WACHT. fent, ital. fante, goth. fanta, (alles
in de beteekenis van eenen voetknecht,) client
nog sterker tot versmading ; het duidt enkel
iemands aanzijn aan, zonder bijbegrip van
eenige goede hoedanigheid hoegenaamd:
deter dagen kwam een vent bij mij. Wat
doet die vent hier? Wat voor een vent is dat?

Van een klein, zwak, mannetje, kan men
vent zeggen, niet kerel. Is evenwel de bedoeling niet, met verachting, gelijk in de
drie laatste voorbeelden, maar desniettemin
zonder eenige andere aanduiding, dan die
van hetgeslacht, te spreken, zoo zegt men
MANSPERSOON : deter dagen kwam een manspersoon bij mij. Wat voor een manspersoon
is dat? Bezigde men daarvoor man, zoo lage

daarin, bij het eerste voorbeeld, reeds eenig
betoon van achting, eerie algemeene erkentenis althans der menschelijke waarde •; in
het andere voorbeeld, zoude de vraag tevens
op de hoedanigheden des persoons zien. Het
verschil tusschen manspersoon en man ligt
daarin, dat, bij het eerste, geenerlei hoedanigheid, behalve die van het geslacht, in
aanmerking wordt genomen.
MANBAAR,

HUWBAAR.

De vereischte volwassenheid hebbende, om
in het huwelijk te treden. MANBAAR, evenwel,
eigenlijk zoo veel als, die eenen man nemen
kan, is alleen van het vrouwelijke geslacht te
zeggen ; HUWBAAR, van jongelingen, zoo wel
als jonge dochters.
MAND, zie Korf.
MANGEL, GEBREK, GENTS, ONTSTENTENIS.

Het afzijri van eenig vereischte. De zin is
dus ontkennend. GEBREK is het eenige van
deze vier woorden, waarbij de aanwijzing

MANII.

der onvolmaaktheid, Haar de bewoording alflans, stellig zijn kan. Dit boek heeft an gebrek ; het is te wijdloopig . 0 mslagtigheid is een
gebrek van vele jonge schrtYvers. De wezen-

like zin is hier GEMIS van de noodige beknoptheid •; die beknoptheid ontbreekt (of,
zoo men eertijds zeide,
gebreekt) dus aan het
schrijvers. Gebrek is daarin
boek der jone
g
aan MANGEL gelijk, dat het ook ongenoegzaamheid van bezit beteekent. Bij man el
van geld, bij gebrek van geld, beteekent niet,
gelijk gemis van geld, dat men hoegenaamdgeen geld, maar dat men het niet in genoegzamehoeveelheid heeft. Mangel wordt niet
alleen van zaken, maarook van bedrijven,
gezegd ; bij man el van vergelding. Daarvoor ware gebrek niet te bezigen, ofschoon
men ingebreke blijven ten aanzien van bed rijven, bezigt : wat de vergelding betreft, is hi
tot nog toe in gebreke gebleven. Gebrek duidt
overigens de ontbering sterker aan , dan
man el:: zij leden root man el geeft, niettegenstaande het versterkend bijvoegelijk
woord, niet zulke nooddruftigheid te kennen,
als het enkele : zij leden gebrek. Gebrek, in
dezen zin, is het gentis van de onontbeerlijkste noodwendigheden. ONTSTENTENIS is van
minder algemeen gebruik, en behoort, voornamelijk, tot den stip der regtsgeleerden ;
het beteekent het niet gebeuren van -lets, dat
tegebeuren stond : bij ontstentenisse van
lien. Het komt van ontstaan, zie Feilen.
MANGELEN, zie Feilen.
MANHAFT, MANHAFTIG, STRIJDBAAR, HELDHAFTIG, KRIJGSHAFTIG, MANMOEDIG.

Tot strijden geschikt. Wat wij hier als de
tote
van overeenkomst strekkende algemeene beteekenis opgeven, lit zigtbaar in
de vorming van STRIJDBAAR, zamengesteld
van strijden en den uitgang baar, zoo veel
Ms kunnende, — wat door het voorgevoegd
werkwoord wordt uitgedrukt. Strijdbaar is
dus, eigenlijk, kunnende strijden, even als
brandbaar, kunnende branden, manbaar,
kunnende manners, (dat is , eenen man
nemen, zie Manbaar.) De strijdbare manschap van de eene of andere plaats beteekent
hetgetal der mannen en jongelingen van
geschikte jaren, om tot de krijgsdienst
gebruikt te worden : alle strijdbare man-,
schappen worden opgeroepen. Doch het

woord heeft daarenboven de beteekenis van :
tot oorlog genegen, moedig, dapper •; en het
is in dezen zin dat men zegt: een strijdbaar
yolk. De drie andere woorden zijn zamengesteld met den uitgang HAFTIG (HAFT), achter
sommige naamwoorden gebruikelijk, om aan
te duiden, dat iets waarlijk de eigenschap
eener zaak heeft. KRIJGSHAGTIG, eigenlijk de
noodige eigenschappen hebbende tot den
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krijg, is dus in oorspronkelijke beteekenis
met strijdbaar gelijk •; dock wordt enkel
in de tweede beteekenis van het woord gebruikt, enmen kan geenszins zeggen, dat
alle strijdbare manschappen krijgshaftig
zijn. Maar ook in den zin van dapper gebezigd , is er nog eenig verschil tusschen
de beidewoorden. Krijgshaftig , namelijk ,
ziet meerbijzonder op de gemoedsgesteldheid, strtjdbaar tevens altoos op het ligchamelijke vertu n ;• zoo kan men niet zeggen:
dat moedig yolk, schoon door overniagt
overwonnen
,
en de slaafsche ketenen der
overweldigers moetende torschen, bleef altoos strObaar •; wel : bleef altooskrtjgshaftig,
of verloor Wets van zijnen krijgshaftigen
aard. Zoo zegt men wel : eene krt:jgshaftige
daad, niet eene strijdbare daad. MANHAFT,

hetwelk hetgebruik voor het bijvoegelijke
woord verkiest, terwiji MA.NHAFTIG als bijwoordgebezigd wordt, beteekent de eigenschappen eens mans hebbende, inzonderheid
met opzigt tot mannelijken cooed anders
uitgedrukt door MANMOEDIG. Het verschil met
krUgshaftig is, dat manhafte en manntoedie bedrijven, ook buiten krijgsomstandigheden, kunnen uitgevoerd vvorden : de redding van dien drenkeling was eene manhafte
daad. Manhafte , of edele ntanhafte , was

eertijds een titel voor de manschappen,
of officierender schutterijen. Zie andere
woorden met manmoedig vergeleken op
Dapper. EL HA onderscheidt zich van
de vorige, inzonderheid daardoor, dat het
ook van vrouwen kan gebezigd wren •
het beteekent de eigenschappen bezittende
van eenen held, of van eene heldin.
MANIER, GE

HEBBELIJKHEID,
HE
GEBRUIK,

AANWENSEL.
AANWENSEL en HEBBELIJKHEID zien slechts
op enkele personen. .elanwensel is, gelijk de
vorming van het woord aanduidt, het een
men zich, dobrveelvuldige herhaling, aangewend heeft •; zoodanigerwijze aangewend,
namelijk, dat men het vervolgens doet ,
zonder er om te denken, of het zelfs te weten,
ja, dat men het onwillekeurig doet, ook
wanneer men heeft voorgenomen, zich er
van te onthouden. De nagelen af te bijten,
is een leelijk aanwensel. Hebbelijkheid doelt
meer op eene, door veelvuldige herhaling,
verkregene vaardigheid : men kan schielijk

en duidelijk tevens schrijven, mils men er
de hebbelijkheid van hebbe. MANIER kan zeer

algemeen gebruikt worden, in den zin van
mode : het is de manier, zoo gekleed te gaan •;

maar ook van enkelepersonen,
en dan veel
overeenkomst hebbende met hebbelijkheid :
hi' heeft voor eene manier, enz. In het bijzonder is manier nog , bij den beeldenden
kunstenaar, de hem eigene wijs van uitvin-

MASK.

den en uitvoeren : een schilderstuk in de
manier van Rubbens. GEBRUIK wordt minder
van enkelepersonen, dan wet van het algemeen, gebezigd. Maar, gelijk de vorige woorden het begrip medebrengen, dat jets veelvuldig gedaan wordt , zoo heeft dit veeleer
den zin, dat men zich veelvuldig van jets
bedient : hetgebruik is, voor de teal, een
ware dwingeland. GEWOONTE, bij enkele personen zoowel als bij het algemeen, wordt
niet enkel in eenen bedrijvenden, maar ook
in eenen lijdenden, zin, genomen : de gewoonte is de tweede natuur. Zie vender
Gebruik.

MANK, zie Gebrekkelijk.
MANMOEDIG, zie Manhaft en Dapper.
MANSLAG, DOODSLAG, MOORD.
Het benemen van iemands levee. DOODSLAG
is het algemeene woord, ofschoon het minst
gebruikelijke. MANSLAG is een onvoorbedachtelijke doodslag • MOOED is de zwaarste, opzet, bedrevene misdaad.
telijk
MANTEL, OVERROK, JAS.
Een ruim opperkleed, waarvan men zich,
boven degewone kleeding, in guur weder,
bedient. De OVERROK heeft mouwen • de
MANTEL meestal filet, Bij den overrok verstaat
men overi gens
ens vooral een kleed
, dat over de
andere kleedereii aangetrokken wordt. Bij
mantel heerscht het denkbeeld der ruime
omvatting en beschutting, gelijk het woord
dien zin in vele talen heeft. Van daar, dat
mantel, niet overrok , figuurlijk gebezigd
wordt, in : jets met den mantel der lie de
bedekken. JAS is een aansluitende overrok.
Mans alleen dragen overrokken •; ook vrouwen
dragen mantels en jassen.
MARE,
zie Maar.
MARTELEN, zie Folteren.
MASKER.EN, VERMOMMEN.
Zich onkenbaar maker). MASKEREN onderhet voordoen van
s telt in de eerste plaats,
eene grijns, of een momaangezigt • in de
tweedeplaats, het aandoen van eene on ewone kleeding. Nu mom, dat eigenlijk masker beteekent, niet meer anders, dan overdragtelijk gebezigd wordt als: onder de morn
van vriendschap, heeft ook VERMOMMEN niet
meer het voordoen der grijns tot vereischte.
Daarentegen kan maskeren, vooral het deelwoord gemaskerd, enkel op het voorgedaan
momaangezigt zien, zonder dat daarom de
kleeding ongewoon zij : de dieven waren
Wordt eene
m
g
em askerd •; niet: vermod.
ongewone kleeding, tot dergelijk snood oog-
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merle, aangedaan, zoo heet dit vermomnten,
niet: maskeren • het laatste, in die beteekenisgenomen ,,
geschiedt enkel vermaakshalve
als tot het bijwonen van die partijen, welke
men, met een onduitsch woord, maskerades
heet, of ook, in roomsch-katholijke plaatsen,
op de openbare straat, bij de vastenavondsverrnakelijkheden.
MAT, MOEDE, VERMOEID, AFGEMAT AFGETOBD,
AFGESLOOFD,
UITGESLOOFD.

MEER.

kwaad berokkenende,te BETEUGELEN.
Men ntatigt zijne droefheid, vreugde, liefde,
hoop • maar men beteugelt die niet. Men
moet zijne gramschap heteugeten, niet mati en.

MATIGEN, VERZACHTEN.
Men VERZACIIT, wanneer men de hardheid
van lets vermindert ; men MATIGT, wanneer
men alle overmaat vermijdt. Zachte straffen
zijn in zich zelve eene harde ; matige zoodanige, die den juisten graad van gestrengheld niet te bovengaan. Men verzacht eerie
harde uitdrukking, wanneer men daarvoor
geschiktere bewoordingen bezigt •; men
matigt zijne uitdrukkingen, wanneer men
zich in acht neemt, om daarbij niet palen
der welvoegelijkheid te buiten te gaan.

In zulken toestand,
dat men zich tot de
aanwending van anders gewone krachten
ongeschikt bevindt. MAT kart men zijn, door
eene oorzaak, tot welke men zelf niet hceft
toegebragt : mat van de hitte • mat van kontmet-. MOEDE worth men door sterken arbeid,
of beweging: van het houthakken, het schrtjven, het dansen, moede zijn • het heeft daarenboven,
oneigenlijk, de beteekenis van : MEDEDOOGEN, zie Deernis.
door herhaaldgenot of gebruik van iets,
daartoegeene neiging meer hebbende, als- MEDEDOOGEND, zie Barnthartig.
dart, evenwel, wordt het zonder het woordje
van gebezigd : het Jansen moede zijn. VER- MEDEGENOOT, zie Maat.
MOEID, is moede gemaakt, doch enkel in de
eerste beteekenis. Het wordt somtijds onver- MEDEGEZEL, zie Moat.
schillig met moede gebruikt, als : ik ben
moede van de wandeling,
of : ik ben van de MEDEKNECHT, zie Haat.
wandeling vermoeid. Is echter de oorzaak
der vermoeijenis van eenigen werkelijken MEDELIJDEN, zie Deernis.
duurgeweest, zoo bezigt men vermoeid, niet
moede. AFGEMAT is, door arbeid of beweging MEDEMAAT, zie Maat.
mat,
of ten uiterste vermoeid. AFGETOBD en
AFGESLOOFD duiden denzelfdengraad van verMEDEMAKKER, zie Maat.
is aan, maar veroorzaakt door zulken
moeijen
arbeid, als men tobben of slooven zoude hee- MEDEPLIGTIG, MEDESCHULDIG.
ten. UITGESLOOFD is, door slooven, van krachTot eene ongeoorloofde daad behuipzaarn.
ten uitgeput. Deze beteekenis geldt echter
lraren ergeen helers, zegt het spreekwoord,
slechts dan ten aanzien van dit woord, waner warengeen stelers. Te regt wordt dan de
neer het met zzyn in verhand staat. Zich
schuld van den diefstal, den heler mede aanesloofd hebben beteekent enkel : zich vele
g
g
erekend want hi' is waarlijk MEDESCHULDIG.
moeite geyeven hebben, zonder dat die moeite
De vorming des woords in aanmerking
juist in eenigen arbeid bestaat, van welken
nemende,zoude men hem niet juist MEDEPLIGTIG
eene sterke vermoeijenis het gevolg kan zijn.
kunnen heeten • immers, hi' heeft de misdaad niet medegepleegd. No tans wordt hij,
MATIG, SOBER, ZUTNIG.
in het oog der wet, als zoodanig beschouwd.
MATIG leeft diegeen, die zijne begeerten
en neigingen zoodanigerwijze in bedwang MEDGEZEL, zie Maat.
houdt, dat hi' tot eene buitensporigheden
vervalt • eene SOBERE levenswi:is onderstelt MEENEN, zie 4chten.
tevredenheid metgeringheid van genietingen, niet alleen ten aanzien der hoeveeiheid, MEENING, zie Bedunken.
maar ook ten aanzien der hoedanigheid ;
ZUINIG weet diegeen huis te houden, die niet
MEER, VEEL.
alleen zijne tering naar zijtie nering zet,
Eel, aantal, of eene hoeveelheid. MEER
maar ook nog, kan het zijn, een appeltje voor
wordt de vergelijkende trap van VEEL geden Borst bewaart.
noemd • doch te onregt; veel is zonder eigene
trappen van vergrooting, in welker plaats
MATIGEN, BETEUGELEN.
men zich van meer en meest bedient. Veel
Niet bot vieren ; onder bedwang houden.
dat in oorsprong zeker met voi verwant is, wit
Alle soorten van hartstogten zijn te MATIGEN
eigenlijk beduiden eene menigte 5 welker
welalleen de werkdadige, en onder deze de
juist getal, of eene groote hoeveelheid
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ker juiste begrooting niet voor den geest
komt. De wilde volksstamrnen van Amerika
bij de armoede hunner talen, vele gebaardenspraak te hulp nemende, duiden eene
te of een , met hunne
onbepaalde menig,
weinige telwoorden niet gemakkelijk te
benoemen, root getal , door de voluitgestrekte hand aan. Het is derhalve natuurlijk,
dat men, bij veel, aan een rooter getal
denkt, dan twee of drie, ja dan vier of vijf.
Zulk een lit te tellen getal is eerder, in
tegenoverstelling van het een men zich van
veel, op zich zelve, en niet in bijzondere
betrekking tot de omstandigheid, voorstelt
weinig. En niettemin kan dit weinige meer
heeten : twee is meer dan een. Veel heb ik
niet; echter meer dan gij. Ik heb wel meer
van datgoed ; no tans te weinig, om u te
gerifren. De zaak is, dat meer niet, gelijk
men al lit onderstellen zoude, tot vergrootin g strekt van het denkbeeld van veel, maar
eigenlijk, met betrekking tot eenige hoeveelheid, groot of klein, nog lets daarenboyen beteekent; veel daarenboven , is dan
veel meer.

MEER.

wel oceaan en zee, voor eene groote menigte
van din en zoodat men die bij eene voile
zee kan vergelijken ; maar dan behoort zee
tot dengemeenzamen , oceaan , tot den
verhevenen stijl. Eene zee van bloed, van
tranen, van vuur, van zorgen, van wederwaardigheden. Ook : eene zee van water,
voor eeriegroote menigte, als bij eerie overgrooming. !Vie kan den oceaan der goddelike algenoegzaamheid peilen ? — Naar den
eigenlijken bard der woorden, doelt de benaming zee bijzonderlijk op de stof, waaruit
dezelve is zamerigesteld, het water, namelijk,
en is dus het woord zoo veel als materplas •;
meer op de gedaante,
waarom het dan ook
voor binnenlandsche, zigtbaar omgevene
plassen verkieslijk is; oceaan op de beweging, het golven der baren, dat zich in de
grootste zeeen het meest vertoont.

MEERDERJARIG, MONDIG.
In re ten een persoon zijnde; niet meer
onder ouderlijk gezag , of voogdij. Voogd
beet in het hoogduitsch Vormund, (woordelijk, zoo veel als voorspraak, verdediger),
waarvoor sommigen wel Bens verkeerdelijk
voormond, in den zin van voogd, schrijven.
MEER, ZEE, OCEAAN.
OCEAIN is, eigenlijk, eene verduitsching
Hoe onhollandsch dit thans zij,
wij hadden
eertijds het werkwoord monden, ook in de
van den eigennaam Oceanus, dien de Romeinen en Grieken, in hunne fabelleer, aan
beteekenis van spreken • en nog is het zamengestelde vermonden in gebruik, zoo voor
den zoon van COELUS en VESTA gaven, weluiten, melden, als ook voor overzetten, verken zij voor den God der zee hielden, een
talen : iemands lof vermonden ; en, bij HUIG
beeld , waarmede zij wilden verzinnelijken
BE GROOT : om 't wetboek der Hebreen in 't
dat de zee door hemel en aarde beide wordt
Grieksch te doen vermonden. MOND met den
voortgebragt. Daaruit volt reeds, dat bij
uitgang IG, eigen, beteekent dus, letterlijk,
oceaan het begrip der algemeene uitgestrektheld moet heerschen, en dat het, eigenlijk
het regt hebbende, om uit eigen mond te
spreken, op eigen naam dingtalen te voeren;
degroote wereldzee moet beteekenen. Eene
voorts, zijne eigene zaken te beheeren. TerZEE, nu, noemt men , in onderscheiding
daarvan, eene Bier groote verzamelingen
wijl kinderen daartoe , natuurlijk , onbevan water, die gemeenschap hebben met den
kwaam zijn, is de ouderdom, wanneer dit
zoogenoemden oceaan. Zoo : de zwarte zee ,
regt verkregen wordt , door de wetten van
de Jodie zee, de roode zee, de middellandden staat bepaald. Gelijk nu, de een of
sche zee. Niet : de zwarte, Witte oceaan ,
de gene, die dezen ouderdom nog niet bereikt heeft, minderjarig heet, wordt hij, of
roode oceaan , middellandsche oceaan. Maar
zij, door het bereiken van denzelfden, MEERwel , met onderscheidende aanduidingen
DERJARTG. In zoo verre zijn meerderjarig en
voor die wateren, aan welke men anders den
inondig van eenerlei beteekenis : door de
naam van oceaan geeft : de Atlantische zee,
wetgemagtigd tot eigen beheer. Van naderde lndische zee , de stille zee. Ook neemt
bij beschouwd , no tans , blijkt meerdermen het wel voor eene verzameling van
jarig meer bepaaldelijk te zien op de omstanwater, die van rondom door het land ingesloten is. De Caspische zee, de zee van
digheid (het bereiken van de vereischte
jaren), waarvoor het regt ontstaat, mondig
Mexico. Zoo ook : de zee van Geneve • loch
op de werkelijke uitoefening van hetzelve.
dit is in navolging der Duitschers, die den
Door eene bijzondere gunst van den sounaam van See aan zulke waterengeven , als
verein kan, naar aanleiding der omstandigbij ons dien van MEER voeren , en dezen
heden, een minderjarige mondig verklaard,
wederom aan de wateren, die wij zeeen noeen daarentegen, een meerderjarige, bij
men. Meer, namelijk, is, in onze taal, een
gebrek van de noodige verstandelijke of
groot binnenlandsch water. In Friesland
zedelijke hoedanigheden, door den re ter
vindt men vele meren. De Leersumer meer.
onder voogdij gesteld, of, zoo het werkelijk
De Haarlemmer meet.. DeDiemer meer.Meer
genoemd worclt, onmondig gemaakt workomt ingeene figuurlijke beteekenis voor,
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den. Dat men, voor het laatste, minderjarig gemaakt zoude wilier) zeggen, is niet
te denken • maar menigmaal hoort men, in
plaats van mondig, in het eerste geval : hi' is
meerderjarig verklaard, hetwelk, naar het
aangevoerde, als onnaauwkeurig kan beschouwd worden.
MEERENDEELS,

MEESTENDEELS, MEEST, MEEST-

MELD.

in dien vorm, nooit met meest, in deszelfs
andere beteekenissen, verward kan worden•
,
geeft maal
In MEERMAALS en MEERMALEN
hoeveelheid van hetgeb euren te kennen, zie
Dikmaals. Men behoeft daarbij niet aan veel
of menig maal, te denken ; genoeg, dat het
niet slechts een enkel maalgebeurd zij. In
die beide laatste woorden, overigens, is geen
verschil van beteekenis.

AL, MEERMAALS, MEERMALEN.
Wij hebben deze drie paar woorden, eensdeels met elkander, anderdeels die van elk
koppel op zich zelve, onderling te vergelijken. MEERENDEELS en MEESTENDEELS 'Lien op
omvang, uit gestrektheid, algemeenheid; MEEST
en MEESTAL, op gewoonheid, MEERMAALS en
MEERMALEN, op herhaling. Tusschen meerendeels en meestendeels is minder verschil
dan oppervlakkig of te nemen ware uit de
omstandigheid, dat het eene met eenen vergrootenden, en het andere met eenen overtreffenden trap zamengesteld is. Immers
wanneer de vergelijking enkel tusschen twee
geschiedt, is de vergrootende trap volkomen
in kracht van beteekenis gelijk met den
overtreffenden, en wordt ook daarvoor gebruikt, vooral bij de Engelschen, die niet,
met ons, zeggen de beste van de twee, (the
best of the two,) maar de betere (the better).
Terwijl echter de beide woorden bestaan,
en de willekeur bij het kiezen van het een
voor het ander zich toch door lets moet
laten bewegen, zal men zeggen : de akkers
la en meerendeels onbebouwd, wanneer men,
algemeen gesproken, slechts wil te kennen
geven, dat een groot aantal van die akkers
onbebouwd lag •; doch: de akkers lagen meestendeels onbebouwd, wanneer inderdaad het
getal der onbebouwde het grootste was. MEEST, de overtreffende trap van het oude
mee, wordt, zoo men weet, ookgebezigd tot
hetvormen van den overtreffenden trap van
andere bij- of bijvoegelijke woorden, zelfs dan
somtijds, bij verkiezing, wanneer die ook
met den daartoe dienenden uit an st kunnen gebruikt worden, als : meest duidelijk,
meest welvoegelijk. Zoo als wij het woord
bier nemen, staat het, op zich zelve, voor
den overtreffenden trap van dikwifis dien
wij niet hebben, schoon andere talen, als
het engelsch : often, oftener, oftenest, dien
door middel van dengewonen uit an vormen. Wat nu meest dikwzjls geschiedt, wordt
met andere woordengezegd gewoonlijk te
geschieden. Het woordje gij wordt, in den
gemeenzamen spreektrant, meest, of meestal,
als je uitgesproken. De eindlettergreep al,
dat ook tot zinversterking bij andere woorden vOrgeplaatst wordt, verandert aan de
beteekenis niets, doch het woord komt, in
dezen zin, bij verkiezing met die bijvoeging
voor, waartoe tot reden versterkt, dat meestal,

MEERMAALS, zie Meerendeels.
MEERMALEN, zie Illeerendeels.
MEESMUILEN, GRIMLAGCHEN.
Den mond tot een stil la then trekken.
Men GRIMLACHT uit vriendelijkheid, of tevre,
het hooren van een
denheid.Men MEESMUILTOp
gezegde, dat genoegen geeft,doch tevens eene
twijfeling baart,en daarom nadenken verwekt.
MEEST, zie Illeerendeels.
E S TAL, zie Meerendeels.
ME
T ENDEELS, zie Meerendeets.
MEES
MEESTER, zie Leeraar.
MEESTER, zie Baas.
MEESTER MAKEN, (ZICH) zie Bemagtigen.
MEETKUNDE, zie Kunst.
MEETKUNST, zie Kunst.
MEETKUNSTENAARS, zie Kunst.
MEID, zie Dochter.
MEINEED, VALSCHE EED.
Bevestiging eener onwaarheid bij cede.
MEINEED, zamengesteld van eed en het oude
mein, is, letterlijk, VALSCHE EED. Zoo leest
men in het Nibelungenlied, meinrtiter, in den
zin van valsche bodes. Doch men kan, door
eene bedriegelijke overtuiging, te goeder
trouw, eene onwaarheid bij cede bevestigen.
De eed is dan wel valsch; maar geen meineed.
In mein, namelijk, lag outings tevens het
begrip van snood held, gelijk men ook meintat
vindt, voor snoode daad, wandaad. Illeineed
is derhalve een opzettelijke valsche eed.
MEISJE, zie Dochter.
MEJUFVROUW, zie Dochter.
MELDEN, zie Berigten.
MELDING, zie Berigt.
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MENIGE, zie Eenige.
MENIGEN, VELEN.
VELEN zijn een geheel, waarvan MENIGEN
eengedeelte uitmaken. Velen zijn dus niet
en en menigen niet alle deze velen.
weinig,
Er zijn vele hebzuchtigen in de wereld , en
daar onder menige , die zich niet ontzien de
grootste ongeregtigheden te be aan.
MENIGMAAL , zie Dikmaals.
MENIGTE , zie Aantal.
MENIGWERF, zie Dikmaals.
MENSCHEN, zie Lieden.
MENSCHENLIEFDE , MENSCHLIEVENDREID.
Liefde voor menschen. Bij MENSCHENLIEFDE , waarmede menschenmin in beteekenis
overeenkomt , heeft lie de of min den zin
vangenegenheid. Bij MENSCIILIEYENDHEID komt
de afleiding van l ie de , in den zin van hulpvaardigheid. De tegenstelling van menschenHeide of menschenmin is menschenhaat • die
van ntenschlievendheid , onmeedoogendheid.
Men kan menschlievende daden verrigten ,
zonder daarom de menschen in het algemeen
te achten of lief te hebben. Menschlievendheld spoort ons aan , om ongelukkigen bij
te staan, eene aandrift , welke zelfs de menschenhater kangevoelen. Menschenliefde
noopt ons tot werkzaamheid , om het geluk
van het algemeen te bevorderen , zij kan
met onmeedoogendheid gepaard aan , bij
dengenen , die in eenen te goeder trouw
gekoesterden waan , dat hi' het algemeene
menschengeluk bevordert , de ram en niet
acht, welke hi' daarmede om zich been verspreid I.
MENSCHENMIN , zie Menschenliefde.
-ENSCHENHATER.
MENSCHENSCIIU W , M
Men is MENSCHENSCHUW , (of, ZOO SOMMigen , met eene welligt spraakkunstig naauwkeuriger vorming zeggen : menschschuwend)
wanneer men degezellige verkeering vliedt ,
maar de menschschuwende is daaromgeen
MENSCHENHATER . De schuwheid des eerstgenoemden heeft veelal harengrond in eene te
nederige meening van hemzelven , of te
te hooge denkbeelden van anderen. De
menschenhater heeft een te hoog denkbeeld
van zich zelven , en eene tegeringe meening
van zijne medemenschen.

MENSCHL1EVENDHEID, zie illenschenschuw.
MERKEN , TEEKENEN.
Een voorwerp , of meer voorwerpen, uit

Minn.

anderegelijksoortige, kenbaar maken. Hemden MERKEN. Het ?lee TEEKENEN , of merken.
Teekenen , niet merken , wordt ook in eene
zinverwante beteekenisgezegd voor het toebrengen van zigtbare wonders : hi' heeft hem
danig geteekend. Bovendien heeft het deelwoord geteekend , niet gemerkt , den zin van
door eene ligchamelijke onvolkomenheid
onderscheiden : wacht u voor degeteekenden.
MERKEN, GEWAARWORDEN, OPMERKEN.
Van iets besef krijgen. GEWAARWORDEN onderstelt de dadelijke tegenwoordigheid van
het een men erkent : nadat ztj het leer der
vijanden lang opgespoord hadden, werden ztj
het eindelijk, in het digste van het bosch, gewaar. MERKEN is het erkennen door eenige
kenteekenen , uithoofde van welke het verstand het besluit opmaakt van het bestaan
der zaak : ik merk aan uwe oogen , dat gij
geweend hebt ; men hield hem voor het la 'e
zonder dat hi' er iets van merkte. Merken,
in de zamenstelling OPMERKEN , beduidt niet
alleen de teekening van iets waarnemen, maar
ook die in hetgeheugen overbrengen, eene
zaak als het ware in hetgeheugen opteekenen.
MERKWAARDIG , zie Aanmerkelijk.
MERRIE, zie Paard.
MEUBELEN, zie Huisraad.
MEVROUW , zie Vrouw.
MIDDEL , WERKTUIG.
Jets, waardoor men in eene voorgenomen
verrigting slaagt. MIDDEL is het algemeene
woord voor al, wat tot eenig doel be orderlijk kan zijn , een WERKTUIG is een, tot een
bijzonder oogmerk kunstmatig ingerigt
ding , als de naaste ondergeschikte oorzaak
beschouwd , die ten eenenmaal willekeurig
door de bedrijvende hoofdoorzaak aangewend
wordt. Een kundig geneesheer kent de beste
middelen, om ziekten te genezen , een bekwaam werkman weet met zijne werktuigen
vaardig om te aan. Zie verder Gereedschap.
MIDDELAAR , ONDERHAI■IDELAAR.
Die eenstemmigheid , of eensgezindheid,
tusschen verschil hebbendepersonen tracht
te bewerken en te bewaren. Wanneergehuwde lieden in zulke oneenigheid met elkander levers , dat zij bedacht zijn , om van
elkander te seheiden, gebeurt het somwijlen,
dat een vriend tusschen beide komt, en door
zijne toespraak hunne hereeniging of zamenblijving te wee brengt , van dezen kan men
zeggen , dat hi' als MIDDELAAR en als ONDERHANDELAAR is opgetreden. Wat voorts het
verschil tusschen de beide woorden betreft,
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zal dit uit den aard derzelven blijken. In onderhandelaar , van onder en handelaar zamengesteld, is het voorzetsel niet dat onder,

MINZ.

gebragt worden. Wanneer iemand, ten aanzien van zijne vorderingen, met zich handelen, dat is daarvan afdingen laat, geeft dit
altoos het denkbeeld van eene onvolkomenheld aan zijne zijde, omdat het to kennen
geeft, dat hij of zijne vorderingen niet genoeger ht heeft, of dat hi' niet de
zaam
of
stand
of niet de mat bezit, om
bij dezelve te volharden, en zijnen wensch
to verkrijgen. In het begrip van middelaar
lit wederom niets van dit alles. Een gevolg
daarvan is, dat onderhandelaar in eenen verachtelijken zin kan gebezigd worden •; middelaar niet. Een srtoode koppelaar, die lieden
tot onzedige lustboeting bijeenbrengt, is een
onderhandelaar, geen middelaar. Zelfs diegenen , wier tusschenkomst niet in zich
zelve verachtelijk , maar niettemin ondergeschikt is, kunnen wel onderhandelaars,
niet middelaars genoemd worden. Zoo zijn
makelaars , voor den koophandel , onderhandelaars , maar geene middelaars. Om
dezelfde reden , worden personen van de
hoogste (innerlijke of uiterlijke) achtbaarheid, of zoodanige, van welke men niet dan
in bewoordingen van eerbiedigheid behoort to
spreken, wel middelaars maar niet onderhandelaars genoemd. Wanneer twee mogendheden met elkander in oorlog zijn,en een derde
monarch door zijne tusschenkomst, den vrede
tusschen hen bewerkt, is deze niet de onderhandelaar maar de middelaarvan den vrede.

hetwelk anders beneden beteekent •; maar het
la t. inter, tusschen. Het woord duidt dus aan,
datde onderhandelaar, als het ware, tusschen
andere personen treedt, om aldus met hen to
handelen, en eene overeenkomst te treffen.
Het werkwoord onderhandelen, wel is waar,
heeft in het gebruik eerie uitgebreidere beteekenis verkregen •; want men kan ook voor
zich zelven onderhandelen, en niet enkel als
derde, die tusschen beide komt.Die lust heeft,
een to koop staande huis to koopen, kan in
persoon met den eigenaar onderhandelen, om
met hem over den prijs eens to worden •; hi'
heeft daartoe eenen derden, als onderhandelaar, noodig. Intusschen is het klaar, dat er
ook in dit geval, een handelen onder , dat is
tusschen, de belanghebbertde personen moet
plaats hebben. Bij middelaar lit het be grip
van het midden ten grond • een middelaar is
du iemand, die tusschen anderen in het midden treedt. In zoo verre is er du schier geen
verschil tusschen de beide woorden. Maar
middelaar komt van het werkwoord middelen, dat reeds in zich zelf de beteekenis heeft
van door tusschenkomst vereffenen, beslechten, bijleggen. Daarin lit dus het begrip
van het werkelijk tot stand brengen der overeenkomst ; geenszins in onderhandelaar, hetWelk enkel aanduidt, dat de persoon tot dat
inde werkzaam is, of handelt. Voorts is aan
e
het denkbeeld van onderhandelen dat van MIDDELEN, zie Have.
werkzaamheid en moeite verknocht; men
-- -,V EMMEN.
onderstelt, dat de onderhandelaar veel over MIMEN
MIJDEN beteekent enkel het streven, om
en weder sprekens noodig heeft •; personen,
eene zamentreffing to ontgaan ; VERMIJDEN
welke hij tot eenstemmigheid wit brengen,
het slagen in dit oogmerk. Een vredelievend
kunnen van elkander zeer afkeerig zijn ; het
mensch on4idt alien twist •; gelukkig, indien
is mogelijk, dat beide eenen tegenzin in de
hi' dien altzjd verinijden kan. Men behoort
vereeniging hebben, en dat zij wederkeerig
us niet to zeggen : vermijd het kwaad ,
de voorwaarden der overeenkomst, of sommaar : mijd het kwaad. Dan, juist daarom
mige derzelven, van de hand wijzen. In
is : iemand mijden, sterker gezegd, dan :
middelaar is van dit alles geen zweem. Die
iemand verm,ijden; bet eerste, namelijk, als
voor eenen vriend, wren het aan moed daarbepaaldelijk op de bedoeling ziende, laat het
toe ontbreekt, een huwelijksvoorstel doet,
denkbeeld van den afschuw, dien men van
hetwelk zonder tegenbedenking aangenomen
den persoon heeft, meer in zijn geheel.
wordt, is middelaar van het huwelijk geweest,
maar eigenlijk niet onderhandelaar, omdat
er niet bij to onderhandelen was. Dienvol- MIJMEREN, zie Malen.
gens is middelaar eene edeler bewoording,
dan onderhandelaar •; in de eerste plaats, uit MIN, zie Liefde.
hoofde van het volbrengen van de ondernomen taak • naardien eene aangewende poging, MINDERJARIG, zie Meerderjarig.
die haar Joel bereikt, volkomener is, dan
zoodanig eene , die het doe mist, of althans MINNAAR, zie Beminnaar.
missen kan. Het woord middelaar, nu, duidt
de volvoering aan, gelijk wij gezien hebben • MINNEN, zie Beminnen.
onderhandelaar niet. In de tweedeplaats is
....-------,ELEEFDHEID,
VRIENDELIJKHEID,
Amium R
middelaar voortreffelijker, dan onderhande- MINZA
WELWILLENDHEID, WELLEVENDHEID.
laar, nit aanmerking van de personen, tusBELEEFDHEID is het in acht nemen van de
schen welke de eenstemmigheid moet to wee
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MIST.
welvoegelijkheden der zamenleving, 'e ens
meerderen, of gelijken •; men betoont die
doorgedrag, taal, en houding. Zelden gaat
men zoo ver, dat men van een beleefdgelaat
spreekt; no tans zegt men menigmaal
vriendeltj
een
k gelaat. VRIENDELIJKHEID 9 namelijk, is met het voorkomen van goedgeluimdheidgepaard. Wat, 'e ens gelijken,
beleefdheid zoude heeten, wordt jegens minderen, veelal vriendelzjkheid genoemd. Bij
het begrip van vriendelijkheid, onder gelijken, heerscht tevens dat van dienstvaardigheid : zoudt gij die vriendelt:ikheid willen
hebben ? Jegens meerderen , zoude deze
uitdrukken g onwelvoegelijk zijn. In zoo verre
namelijk, onder gelijken, vriendelijkheid de
genegenheid inslnit, om te verpligten, gebruikt men daarvoor, van meerderen sprekende, eerbiedshalve, het woord WELWILLENDHEID. Hij beval zich in des ministers
welwillendheid. Een innemend gedrag van
eenen, zeer hoog verhevenen meerderen
jegens zijne minderen, beet MINZAAMEID : de
monarch heeft daarop 9 met zijne gewone
minzaamheid, geantwoord. WELLEVENDHEID
isde vaardigheid of hebbelijkheid, om zich
in de zamenleving , bij
lkevoorkomend
geval naar dat het pas geeft, met beleefdheid,
vriendelijkheid , of minzaamheid te gedragen.
MISBAAR, zie Rumoer.
MISBEGRIP, zie Misvatting.
MISBRUIK, zie Wangebruik.
MISDAAD, WANBEDRIJF, OVERTREDING, MISDRIJF.
Een door de wet verboden bedrijf. Elk
zoodanig bedrijf is een MISDRIJF. Naar het
strafregt, no tans zijn alle misdrijven in
drie soorten onderscheiden : OVERTREDINGEN,
(fr. contraventions,) de minst beduidende,
voor welke straffen van enkelepolitie bepaald zijn •; WANBEDRIJVEN, (fr. alits,) zwaare dat de Bader niet
dere, loch zoodanig,
onverbeterlijk geacht wordt, weshalve de
regtspleging over dezelve correctioneel genoemd wordt • MISDADEN, (fr. crimes 9 ) uit opzettelijke, voorbedachte, boosheid gepleegd,
en daarom met de zwaarste straffen, zelfs
met levenslange slavernij, of verbeurte van
het leven, bedreigd.Door herhaling, kan een
wanbedrijf tot cone misdaad, of, zoo men
het noemt, crimineel worden. Deze aannemin g der woorden bij de regtsgeleerden is,
in zoo verre daarbij het wanbedrtyr liter
gesteld wordt, dan de misdaad, te meer
opmerkelij,
k omdat, van de beide voorzetsels
mis en wan, bet laatste, gemeenlijk, sterker
afkeuring te kennen geeft, dan het eerste •;
zie Wandaad.

MISDRIJF, zie Nisdaad.
MISDUIDEN, KWALIJK DUIDEN.
Die iemands woorden of handelingen MISDUIDT, geeft aan dezelve eene verklaring,
strijdig met de bedoeling, waarmede die
woordengebezigd, of die handelingen bedreven zijn •; die ze KWALIJK DUIDT, geeft daar aan eenen boozen zin. Geschiedt het misduiden opzettelijk, zoo is het, gemeenlijk, een
kwalijk duiden.
MISGISSING, zie Nisvatting.
NISGREEP, zie Nisvatting.
MISGUNNEN, BENIJDEN.
Eenen anderen, ongaarne,
in het bezit of
genot van iets zien. MISGUNNEN duidt enkel
de ontevredenheid daarover aan •; BENIJDEN
onderstelt daarenboven , dat men het genot
of bezit voor zich zelven verlangt.
MISHAGEN, MISVALLEN.
Onaangenaam zijn. Hoewel bevallen doorgaans voor sterker gehouden wordt, dan beha en , zie Aangenaam , heeft het omgekeerdeplaats in de beide tegenstellingen.
MISVALLEN drukt het verwekteongenoegen
minder sterk uit, dan MISHAGEN, en iemand,
die de bevoegdheid heeft , om eens antlers
doen of laten te beoordeelen, zal zich zachter
uitdrukken meta ens hem te zeggen : mij
misvalt in u, dan mij mishaagt, enz.
MISHANDELEN, SLECHT BEHANDELEN.
Door eene slechie handelwijs beleedigen.
Men BEHANDELT iemand LE HT .: wanneer men
in zijne verpligtingen jegens hem , opzettelijk in gebreke blip : kJ heeft mij slecht
behandeld, zegt menigmaal een onvoldane
schuldeischer. Men misuANDELT iemand, wanneer men hem Beni g werkelijk Teed toevoegt,
hetzij met woorden
of •: hi' mishandelt
daden
ztjne onderhoorigen.
MISLEIDEN, zie Bedrtégen.
MISMAAKT,

WANSTALTIG 9 MISVORMD WAN-

SCHAPEN.

Niet met alle deelen in regelmatige evenredigheid. MISMAAKT, tegenstelling van welgemaakt, ziet op de onnatuurlijke vergroeijing
of het verlies van eeni
deel, WANSTALTIG en
g
MISVORMD, eerder op onbehoorlijke grootte of
kleinheid, en el het eerste bij voorkeur
voor het tegroote, het laatste voor het to
kLeine • WANSCHAPEN, tegenstelling van welgeschapen, duidt eene aangeboren overtolligheid, of een gemis aan. Een gebogchelde,

of eenoogige, is

ntismaakt •
;

eene schoone

reuzin is wanstaltig door hare grootte•; een
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welgemaakte dwerg is misvormd door zijne
kleinheid ; een kind met eenen hazemond is
wanschapen.
MISMOEDIG,

MISTROOSTIG, NEERSLAGTIG, MOE-

DELOOS, ZWAARMOEDIG, DROEVIG, TREURIG,

MIST.

ongenoegen ; de meerdere den minderen
misnoegen. Op straffe ran's vorsten hoogste
ongenoegen. Het algemeen misnoegen barer
voornaamste onderzaten. Zijn ongenoegen
laten blijken. Dat zal maar misnoegen verwekken.

BEDRUKT.

De laatste drie uitdrukkingen zijn onder
Gelijk men, bij eenen
opgeruimden geest, zich het meest tot werkzaamheidaangespoord vindt, en tevredenheid
daartoe vlugheid geeft, zoo brengt droefheid
veelal ook lusteloosheid tot eerie bezigheid
met zich; dit is het een inzonderheid door
MISMOEDIG wordt te kennengegeven. Vooral
maakt het verdriet over het mislukken van
aangewende pogingen, of teleurstelling in
,
mismoedi
Men kan bedroefd
verwachte hulpg.
zijn, en naar verstrooijing verlangen, ja,
die zelf zoeken • maar den mismoedigen zijn
degewone gezellige tijdkortingen eerder
lastig, dan vermakelijk . Maakt die ongeneigdheid, om deel te nemen in het hem
omringende, hem ook wars van den troost ,
en zoo wordt
dien men hem wil toebreng,
hij MISTROOSTIG. NEERSLAGTIG, naar de vormin g van het woord, zoo veel als ter neer
geslagen door Beni en ramp beteekenende ,
geeft eene sterke en plotselinge mismoedigheld te kennen. MOEDELOOS is de toestand
desgenen, die alien moed heeft laten zinken,
en, bij eene voortdurende neerslagtigheid,
in zich zelvengeene kracht bezit , om zich
uit de daardoor te wee g gebragte volslagene
werk- en lusteloosheid op te beuren. Zulk
eene zielsgesteldheid kan lit het verstand
krenken, en tot eene, naar eenen redelijken
troost luisterende, zwaarntoedigheid overslaan. Anders kan ZWAARMOEDIG, in minder
sterken zin, ook van dengenen gezegd worden, die in het algemeen de voorkomende
ornstandigheden van hare zwarte zijde ziet,
en al wat te ondernemen staat, zwaar tilt.

MISPAS, zie Misvatting.

BEDROEFD vergeleken.

MISNOEGEN ,

ONGENOEGEN ONTEVREDENHEID

ONVERGENOEGDHEID.

Degemoedsaandoening van iemand, wanneer ietsplaats heeft,dat hem onaangenaam is.
De onvergenoegde,,
in al de kracht des woords
is met niets tevreden ; ONVERGENOEGDHEID is
derhalve eene bestendige ONTEVREDENHEID.
Gelijk er een geluk is zonder tevredenheid ;
zoo is ergeen rooter ongeluk, dan onvergenoegdheid. Het gaat met deze, gelijk met
vele andere tegenstellingen, dat zij, namelijk,
in omgekeerde reden staan tot de hooldwoorden. Zie tevreden vergeleken met
vergenoegd, op Vergenoegd. MISNOEGEN en
ONGENOEGEN zijn beide tegenstellingen van
genoegen. Doch ongenoegen beeft meer overeenkomst metgebelgdheid •; misnoegen met
verdriet. De minderegeeft den meerderen

MISPRIJZEN, LAKEN.
Afkeuring te kennen geven. In zoo verre,
eenzelvig van beteekenis. Doch, met niet
gebezigd, is er verschil. N1ET MISPRIJZEN is,
door de dubbele ontkenning,,
als het ware
stellige goedkeuring : de vz:jand zelf misprees
die handelwijs niet, waarbij zeker ondersteld
wordt, dat de viand de handelwijs niet afkeurde. In MET LAKEN, lit slechts de eenvoudige ontkenning van het stellig te kennen
geven der afkeuring : hoe vele gebreken ik ook
in ztjn gedicht vond, ik laakte het niet.
MISREKENING, zie Misvatting.
MISSCHIEN, zie Mogelijk.
MISSELIJK, zie Bedenkelijk.
MISSEN, zie Derven.
MISSLAG, zie Misvatting.
MISSTAP, zie Misvatting.
MIST, zie Damp.
MISTASTING, zie Misvatting.
MISTROOSTING, zie Mismoedig.
MISTROUWEN, WANTROUWEN.
Tegenstelling van vertrouwen. Het eerste
woord is reeds, vroeger, met achterdocht,
argwaan, verdenking, vermoeden, vergeleken • zie Achterdocht en het aldaar bijgebragte voorbeeld, waardoor de kracht van
mistrouwen wordt opgehelderd. De zamenstelling met WAN is, zoo als de aard van beide
voorzetsels medebreng,
t sterker dan die met
MIS. Men verlaat zich niet op dengenen, dien
men mistrouwt , maar men moet stellig
kwaad van hem denken, zoo men hem wantrouwt. Wanneer iemand ons, in alle opzigten, ten eenenmaal onbekend is, ware het
onverstandig, hem een volkomen vertrouwen
te schenken ; hi' kan zich, in zulk een geval,
zelfs niet beleedigd achten, wanneer men een
aanvankelijk MISTROUWEN laat blijken •; dat dit
geen WANTROUWEN is, weet hij toch, want het
is hem bewust,
dat wij,
zoo min ten kwade
als tengoede, ooit jets van hem hebben vernomen, en dat,gevolgelij,
k mistrouwen van
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meer vertrouwen stelt op eene berekening,
dan op eene bionic gissing, is ook de teleurstelling bij eene misrekening sterker, dan
bij eene misgissing. Wa nrieer men bij vergissing , of naar eene misrekening , te werk
gaat , kan men lit zijnen slag missen, en
alzoo eenen MISSLAG begaan. Met eenigzins
sterkeren zin , als het gevolg zijnde van eerie
MI ALLEN zie Mishagen.
dwaling ze s t men daarvoor FE1L. Figuurlijk
uitgedrukt , zegt men , voor feil , MISPAS :
MI
SVATTING, MISTASTING, MISGREEP, MISBEonzen kant niet dan natuurlijk is, doch
wantrouwen niet alleen onbillijk, maar
'evens ongerijmd zoude zijn, naardien, om
te verdenken,
iernand stellig van kw
daartoe altoos eenige aanleiding moet plaats
hebben.

GRIP, WANBEGRIP, DWALING, MISVERSTAND,
MISGISSING, VERGISSING, MISSLAG, FEIL, MISPAS,
MISSTAP.

bega ik dan eenen mispas , vergeeft dien
uwen redenaar. De zamenstelling , echter ,
met het onduitsche pas , in den zin waarin

dat woord als kunstterm der danskunst geGelijk het eerie der meest gewone, en
meest algemeen aangenomene spraakfiguren
bruikt wordt , doet genoegzaam vermoeden
dat m's as , in de beteekenis van fell , net
is, de handeling vatten of grijpen, en van
dan in den zeer gemeenzamen en schier
daar het denkbeeld van vatbaarheid, bevatboertenden stijI , gebruikt kan worden.
Ling, begrip, op het verstand toe te passen,
Voor ernstiger stij1 geschikt , maar ook van
zoo beet eerie zaak misvatten zoo veel als :
ernstiger beteekenis , is MISSTAP , eigenlijk
dezelve met het verstand niet bevatten. Mrseen verkeerde stap , en , bij overdragt , eene
VATTING is dan verkeerde bevatting, verkeerde
handeling, die met de wetter der welvoegeopvatting •; en wanneer men aangevangen
lijkheid , zoo niet der zedelijkheid , strijdig
heeft met eene misvatting der zaak, is het
is : men wachte zich voor den eersten miseen natuurlijk gevolg daarvan, dat men ze
ook verkeerd begrijpe of versta, waaruit een
stap. Met den misstap , eindigt de reeks der
gevolgen van misvattingen, misbegrippen en
MISVERSTAND of MISBEGRIP voorthomt. Wat eene
wanbegrippen , voor zoo verre die zich tot
misduiding ten aanzien van anderen is, lit
onopzettelijke Bolin en be glen. De overtrein de misvatting ten aanzien van ons zelven •
ding en het misdriji zijn daar net ver of ;
doch het is zeker, dat, zoo wij eerie zaak
zie Misdaad.
misvatten, wij ze ook moeten misduiden •;
zie Misduiden. Men doet dus wel, zich op
duidelijkheid toe te le en ten einde ook MISVERSTAND , zie Misvatting.
bij anderen alle misvatting voor te komen.
Een misverstand kan, somtijds, den een' of MISVORMD , zie Mismaakt.
anderen eene toevallig voordeelige omstandigheid opleveren : het was door misverstand, MISWIJZING, A FwIJKING.
Onjuiste aanwijzing op het kompas. Beide
door kwalijk verstaan, dat Inj binnenkwam.
woorden duiden eerie en dezelfde zaak aan ,
Dan, naardien de meeste geschillen tusschen
AFWIJKING vindt men in menig boek , maar
vrienden en bekenden daaruit ontstaan,
uit den mond der zeelieden hoort men net
dat men elkander net wel verstaan heeft ;
anders , dan MISWIJZING.
zoo is aan misverstand, bij uitbreiding, de
beteekenis gegeven van zoodanige, uit kwalijk verstaan gesprotene, oneenigheid, als: MODDER , zie Bagger.
de misverstanden in het stuk van godsdienst
en verder, in het algemeen, van twist, twee- MODDEREN , KNOEIJEN.
Met geven en nemen tot stand brengen.
salt. Misbegrip heeft de eenvoudige betee-

k modeler uithalen •;
MODDEREN is , eigenlij,
kenis van een verkeerd begrip. WANBEGRIP,
KNOEIJEN , slordig werken. Men zegt in eerie
daarentegen, met bet sterkere voorzetsel,
oneigenlijke beteekenis : de zaak is gemodbeduidt een, uit hoofde der verkeerdheid,
derd , en insgelijks : (le zaak is geknoeid.
nadeelig begrip. Alle DWALING ontstaat, hetzij
Doch daarbij is dit verschil , dat de eerste
misbegrippen, hetzij uit wanbegrippen ;
uit
uitdrukking meer op de heimelijkheid der
daarom zijn er onschuldige, maar ook verdaarbij plaats gehad hebbende wederzijdsche
derfelijke dwalingen. MISTASTING, MISGREEP,
toegeeflijkheden ziet, de andere op de daarzijn niet dan andere , min gebruikelijke ,
bij gebeurde afwijking van hetgeen regtens
figuren voor misvatting, en behooren tot
was.
den minder ernstigen stiji. Zeer nabij komt
hier, doch zonder overdragtelijkheid gebeMODE , zie Gebruik.
zigd, VERGISSING, verkeerde gissing; bij
breiding, hetzelfde, als dwaling, doch zachter
uitgedrukt. Zoo is misgissing het missen in MOED , zie Dapper.
eerie
g issing, MISREKENING het missen
eene
berekening. Naarmatc men nu gemeenlijk MOEDE , zie Mat.
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MOEDELOOS , zie Nismoedig.
MOED GEVEN , zie Aanmoedigen.
MOEDIG , zie Dapper.
MOED INBOEZEMEN , zie Aanmoedigen.
MOEDWILLIG , VOORBEDACHTELIJK.
Met opzet. MOEDWILLIG beleedigt ons degeen , die in het ter en een boos genoegen
vindt ; VOORBEDACHTELIJK benadeelt die een ,
wren de mid en om het even zijn, mils hij
zijn beoogd doel bereike.
MOER, zie Bezinksel.
MOMS, zie Broek.
MOETEN, VERPLIGT ZIJN.
MOETEN onderstelt eene natuurlijke, VERMGT ZIJN eene zedelijke noodzakelijkheid.
Wanneer een leidekker op het dak duizelig
wordt moot hij vallen, en de omstaanders
zijn verpligt, al het mogelijke tot zijne reddragen.
ding bij

MONS.

van daar hetgebruik des woords als
naamwoord : dat steunt op een touter misschien, en, bij VONDEL wij ho en op ' t misschien den storm niet af te wachten. Wij
zouden derhalve zeggen: hi` is mogelijk
reeds overleden, niet misschien • dock dit
laatste woord zouden wij beter keuren, dan
het eerste, in : ik kan u op dit oogenblik
daarmede niet gerijven. maar, dezen avond,
misschien, namelijk, indien het thans be-

staande beletsel alsdan opgeheven zij. WELLIGT is zoo veel als lit mogelijk, en duidt
aan, dat er meer redenen zijn voor de onderstelling, dan to en. Op de vraag : gaat
gij dozen avond in den schouwburg? kan
men met elk der aan het hoofdgesteldc
woorden antwoorden, met het volgend verk dat is : het
schil van beteekenis : mogelij,
kan zijn dat ik daartoe besluit •; misschien :
mits mij daarvan niets weerhoude •; welligt :
het zou lit kunnen gebeuren •; waarschijnlijk : het is mijn voornemen althans •; vermoedelijk : ik denk er been te gaan.
MOM, zie Naskeren.
MOND, zie Bek.

-ISSCIIIEN, WELL1GT, WAARSCHIJNMOGELIJK, m

MONDBEHO EFTE, zie Eetwaar.
Alle bijwoorden van onderstelling. Dat die
onderstelling bij INAA.RSCHIJNLIJK en VERMOE- MONDIG, zie Meerderjarig.
k allermeest
meest, en bij vermoedelij
'Ann
aan een zeker vertrouwengrenst, zal ligt MONSTER , GEDROGT WANSCHEPSEL WANGEDROGT.
nit de gewone beteekenis dier woorden af te
GEDROGT is, eigenlijk, een bedriegelijk vermeten zijn. Het bijwoord MOGELIJK is geschijnsel, een spooksel, hetwelk de ontslelde
woonlijk slechts eene ontkenning, dat het
verbeelding zich alzigtig maalt •; WANGEDROGT,
bestaan, of bestaan hebben, of bestaan zullen
waarbij het voorzetsel de afzigtigheid zoude
van iets, volstrekt beret is. In staten, waar
moeten aanduiden , die reeds in het hoofdde adeldom niet meer een volstrekt verwoord bevat is, kan derhalve als eene overeischte is voor den officiersrang in de krijgstollige zamenstelling beschouwd worden :
dienst, is het mogelijk een burgerlijke,
helschegedrogten. WANSCHEPSEL is een wankapitein, overste, generaal, worde •; dat is,
schapen schepsel , gelijk eene speling der
er bestaatgeen volstrekt beletsel daar. to
natuur dit somtijds oplevert , en de dichtergelijk voorheen. Dan, hoezeer Kier te kennen
like vinding daarmede de oude fabelleer
gegeven worde, dat zulks geschieden kan,
stoffeerde , niet alleen , zoo als in de natuur
lit in het gezegde nog niet de bepaling, dat
mogelijk is, met overtolligheid van deelen,
er ook redenen zijn, om te onderstellen, dat
gelijk de driekoppige Cerberus , maar ook
het geschied is, of werkelijk geschiedt, of geten eenenmaal teen den loop der natuur
schieden zal • gelijk het geval is, wanneer
aandruischend , met ongelijksoortigheid van
men het bijwoord in den bier bedoelden zin
ledematengelijk de sphinx. Een wanschepbezigt •: hijwordt, mogelijk, kapitein,ofschoon
set van het laatste slag ware , inzonderheid,
de onderstelling met eenen minderen graad
een MONSTER; en men zegt, in dien zin, de
van zekerheid wordt uitgedrukt, dan door
natuur levertgeene monsters op. Doch men
waarschi:jnlijk , of vermoedelijk. Wanneer
gebruikt niet alleen monster, en ook gedrogt,
men mogelijk gebruikt, staat het in de eerste
voor elk wanschepsel , dat afzigtig of verlaals vast, dat er een volstrekt beletsel
p
schrikkelijk is, in het algemeen, (monster ook,
bestaat, noch bestaan zal. Met MISSCHIEN veroneigelijk, als : een monster van leelijkheid,)
geleken, is daarbij dit fine verschil, dat het
maar bovendien monster engedrogt, beide,
laatste de bedoelde zaak voorwaardelijk stelt,
voor een , naar zijnen card welgeschapen,
k zoo er , of geen beletsel komt,
namelij,
maar ongewoonlijk groot , en schrikverwekof wet , dat het als nog bestaande opkend , of onbekend, dier : zeegedrogt , zeegeheven worth,

LIJK, VERMOEDELIJK.

zoo het gesehieden snag •
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monster. Monster, eindelijk, worth ook overdragtelijk gebezigd , om iemand van zoodanige woeste wreedheid , als men bij dergelike gedrogten onderstelt , aan te duiden :
wie telt degruwelen , door dit monster gepleegd ?

MONSTER, STAAL, PROEFJE, PROEFSTUK, PROEVE,
PROEF, PROEFBLAD , DRUKPROEF, PROEFDRUK.

MOW.

g
ende e, blijv
en verkiezen. In den zin van
eenengedeeltelijken arbeid, maar niet zoo
ter beoordeeling van deszelfs volkomenheid,
als wel ter verbetering van de nog daarin
geblevene feilen, wordt het woord bijzonder
gebezigd voor eerste afdrukken van het werk
van letterzetters : in andere landen, en ook
in de zuidelijke gewesten van ons vaderland,
wordt de vornt, ter drukkerij, van letterfoutengezuiverd, eer men de proef aan den
schrijver of uit ever zendt. Zoodanige proef
heet ook een PROEFBLAD : eenproefblad trekken ; of eene DRUKPROEF : menverzendt de
drukproeven onder kruisbanden. De omge-

Het .werkwoord monsteren beteekent
eigenlijk, naauwkeurig en stukswijze bezien,
om hetgoede van het slechte of te zonderen.
Van daar MONSTER, voor zoodanig gedeelte
eener koopwaar, als, door den verkooper
of makelaar , op beziens gegeven worth
keerde zamenstelling PROEFDRUK is een geom de hoedanigheid der te leveren waar
heel anderwoord. Het wordt enkel van de
te doen blijken : een monster erwten of
afdrukken van kunstplanten gebezigd, en
boonPn , een monster thee of koffij , een
beteekent niet alleen een' zoodanigen afdruk,
monster papier , een monster tabak. Van
even als de drukproef, voor het aanvangen
ellen waren, wordt het monster, gemeenlijk
van den eigenlijken druk getrokken, opdat
STAAL genoemd : breng maj de stalen van uwe
de nog in het werk plaats hebbende feilakens en zijden stoffen. Zoo hebben lakenlen zouden verbeterdworden, maar wordt
koopers en kleermakers eene staalkaart.
ook, van een zekergetal eerste afdrukken
Van waren, welke men minder op gezigt of
van degeheel voltooide plaat gezegd, op
gevoel, dan door den smaak, beoordeelt
welke dan ook, gemeenlijk, het woord proefdruk te lezen staat, om te doen blijken, dat
wordt het monster , vooral wanneer het
slechts in een kleingedeelte bestaat, zoodade afdruk van de nog onafgesietene plaat
getrokken is.
nig als de winkelier aan zijne kalanten reikt,
PROEFJE geheeten : eenproefje thee, een proefje
Wijn. Het stuk werks, hetwelk een werkman
MONSTEREN, SCHOUWEN.
maakt, om daarnaar zijne bekwaamheid te
Door naauwkeurig bezien beoordeelen.
Paarden MONSTEREN. Varkens SCHOUWEN. Het
laten beoordeelen , heet een PROEFSTUK : eertijds moest een gezel zijn roe stuk btj het
laatste bepaaldelijk, met oogmerk, om te
gilde inleveren, eer htj tot baas wend aanonderzoeken, of zij gezond. zijn. Den dijk
schouwen, toezien, of hi' goed en wel begenomen. In de wetenschappen en fraaije
zorgd is. Men zoude niet kunnen zeggen :
letteren, noemt men PROEVE een opstel
den dijk monsteren ; want het laatste onderwelks vervaardiger zich niet wil aanmatien zijn
erwerp
ond volledig en van alle
sten., dat men een aantal voorwerpen, en
g
die stukswijze, beziet • van daar, dat het
zijden te hebben behandeld, maar, door
inzonderheid gebruikt wordt van het schoudezen titel, bescheiden te kennengeeft, dat
wen van krijgsvolk, wanneer daarbij vooral
hij, voornamelijk, beoogd heeft, aanleiding
het oogmerk is , te zien, of al de mantegeven, om te beoordeelen, hoe het onderschappen tegenwoordig, en naar behooren
werp wel te behandelen ware : men bezit
uit eruct zijn : het yolk wordt heden gemonvan lien schrijver eene uitmuntende proeve
sterd. l)it heet dan monstering ; terwijl men
over het verband tusschen geschiedkunde
heerschouwing , legerschouwing , wapenen wijsbegeerte. Ook, en in dezen zin heeft
schouwing, of, wat wel het meest gebruikelijk
k zijne overeenkomst
het woord, eigenlij,
is, wapenschouw zegt, wanneer de bedoeling
met de vorige, een gedeelte van een handniet zoo zeer is, man voor man op te nemen,
schrift, door den schrijver aan iemand ter
als wel de houding en bedrevenheid van het
beoordeeling gezonden : ik zend u, hiernegeheele ligchaam in oogenschouw te nemen :
yens, eeneproeve miner vertaling van Hode vorst hield, dadelijk na zijne aankomsty
REBUS • insgelijks, een uittreksel uit een
eene wapenschouw (niet monstering).
gedrukt werk, gelijk beoordeelende ti'schriften datplegen merle te deelen, om den
lezer daardoor de voortreffelijkheid of ge- MONSTERING, zie Nonsteren.
brekkigheid van het werk te beter te doen
kennen : bq dit overschoone werk, valt het MOO!, SCHOON, FRAAI, LIEF, AARDIG, HUPSCH.
Van zulk eerie uiterlijke gedaante, dat daarons moeijelijk eene keus te doen, out den
door welgevallen verwekt wordt. Het scHooNE
lezer eene proeve (of iets, ter proeve,) te
geslacht noemt men het vrouwelijke, dewijl
geven. PROEF is volstrekt hetzelfde woord,
de schoonheid aan hetzelve bijzonder eigen
doch hetgebruik heeft, voor de aangevoeris. Men zegt niet het 3100IJE, het FRAAIJE, het
de beteekenissen, de spelling met de verlen-
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LIEVE, het AARDIGE, of het IIUPSCHE geslacht.
e eene schoone
Maar wel eene mooij,
,
eene
fraaije vrouw ; een mooi, een schoon, een
fraai, een lief, een aardig, een hupsch meisje,
of vrouwtje. Daarentegen een schoon man,
en niet een mooi man, tenzij alleen, wanneer
die spreekt eene vrouw is • nosh ook een lief,
een aardig, een hupsch man, tenzij in eene
andere beteekenis dan die, in welke wij
deze woorden thans met de beide andere
vergelijken. Van waar dit verschil ? Schoonheirs is het algemeene woord •; mooiheld , fraaiheid , liefheid , aardigheid en
hupschheid zijn wijzigingen daarvan. Geen
wonder, dat die alle aan het , bij uitnemendheid schoone geslacht eigen zijn. Maar
schoon , in het bijzonder genomen in °riderscheiding der andere wijzigingen , ziet bepaaidelijk op de regelmaat der deelen ; een
schoon gelaat is daarom niet altoos het bevalligste. In de tweede plaats, ziet het woord
op eene doelmatige geschiktheid van het
geheel , en in het bijzonder op genoegzame
grootte. Daar nu grootte des ligchaams
vooral tot het mannelijk voorkomen behoort , is het begrip daarvan van de mannelike schoonheid onafscheidelijk • waarom
reeds ARISTOTELES leerdedat
de schoonheid
,
des ligchaams in de grootte des ligchaarns
bestond , en dat men jonge lieden , die niet
groot zijn, wet aardig en welgemaakt, maar
niet schoon kan noemen. Bij den man, derhalve, voor Wien degrootte des ligchaams
een zoo bijzonder vereischte is, kan geene
andere wijziging van schoonheid in aanmerking komen,
wanneer hi'tte
de groo
,
mist
met welke hi' schoon te noemen ware. Bij
de vrouw is eenegroote ligchaarnsgestalte
wel niet zulk een onmisbaar vereischte, doch
heerscht, in de uitdrukking eene schoone
vrouw , zoodanigerwijze het nevenbegrip
van genoegzame grootte, dat men, om eene
kleine vrouw schoon te heeten, het naamwoord door het verkleinwoord moet doen
vervangen : een schoon vrouwtje, waarvoor,
ook dan nog, mooi verkieslijk is een
mooi vrouwtje. Noel , namelijk , drukt
het begrip van het welgevallen verwekkend
uiterlijke niet, gelijk schoon, ook in het afgetrokkene, maar bijzonder met betrekking
tot de daardoor veroorzaakte welgevallige
ewaarwording uit. Zoo bestaat ,
er wet
g
naar het verschil van volkszeden en begrippen, eene groote verschcidenheid in het beoordeelen van het schoone, en kan, in het
eene werelddeel, wat in het andere eerie
mismaaktheidgeacht wordt, als tot de, daar
bevallige, evenredigheid der deelen behoorende beschouwd worden, en dienvolgens
een stompe neus in Afrika schoon zijn, en in
Europa niet. Maar, wat eenmaal, naar de
aangenomene begrippen, voor het algemeen
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schoon is, is dit ook voor elkeenen. Mooi,
daarentegen, is voor elkeenen slechts dat, wat
hempersoonlijk bevalt. Verder, noemt men
schoon niet alleen van het uiterlijk voorkomen , maar algemeen van de innerlijke
voortreffelijkheid van jets , met uiterlijke
bevalligheid gepaard : schoon huisraad, een
schoon schilderstuk, een schoone tuin, schoon
weder, eene schoone stem, een schoon zangsink, eene schoone daad • en zelfs waar het
op de innerlijke voortreffelijkheid alleen
aankomt : eene schoonegedachte, eene schoone ziel. Daarentegen , vindt somtijds de
een iets mooi, wat den anderen leelijk dunkt.
Zich mooi maken is zich oppronken, om
anderen te bevallen. Zoo zegt men, in verdere beteekenis, schoon staan, altoos met
betrekking tot eene wezenlijk goede hoedanigheid, als alles staat schoon alles is
gereed •; de gelegenheid staat schoon, is gunsti g. lrlooi staan ziet alleen op het uiterlijk
behagelijke : dat kleed staat u mooi, niet :
staat u schoon.Van daar nu, dat de man, die,
ten opzigte van eenen anderen man, de
schoonheid slechts in het afgetrokkene, naar
de bevallige evenredigheid der deelen en doelmatige geschiktheid van hetgeheel beoordeelt,
enkel zegt : hij is een schoon man, en dat de
vrouw,
daarentegen, zoo het anders door de
omstandigheden welvoegelijk zij, dat zij de bij
Naar verwekte welgevallige gewaarwording te
kennengeve, van den schooner man ook
zeggen kan : hi' is een mooi man. Met eene
schoolsche onderscheiding, zouden wij het
verschil in dezer voege kunnen be paten :
mooi dient voor de voorwerpelijke (objective),
schoon, voor de onderwerpelijke (subjective)
beschouwitig. De overige woorden zijn nu
nog -korter te behandelen. Fraai geeft
inzonderheid het denkbeeld van sierlijkheld • een fraai meisje wordt bijzonder
gezegd ten aanzien der fijnheid van vel
en ledematen. Bat kleed staat zeer fraai,
zeer sierlijk. Lief w orth gebezigd van
sets, dat bevallig , maar klein is : zij
heeft een lief gezigtje • twee lieve kinderen. Overigens staat het tot fraai, gelijk
mooi tot schoon, en doelt bepaaldelijk op
de door sierlijke bevalligheid verwekte aanenarne gewaarwording. Dat kleed staat u lief.
g
Een lief tuintje. Eene lieve woning. Een
lief naaikorrje. In beide opzigten komt aardig daarmede meest overeen. Een aardig
meisje. Een aardig tuintje. Eene aardige
woning, Een aardig naaikorfje. Doch daarmerle wordt, in het algemeen slechts eene zekere aangenaamheid bedoeld, minder dan die
innemendheid, welke men door lief te kennengeeft. Nu staat hupsch tot aardig, gelijk
fraai tot lief , of schoon tot mooi.Gelijk , namelijk, aardig inzonderheid de gewaarwording van het aangename uitdrukt, ziet hupsch
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meer op de wezenlijke eigenschappen , door
welke diegewaarwording verwekt worth.
Frisch en hupsch van leden. Een hupsch
meisje. Men zegt, bij wijze van to innige spotrede (ironie) : dat staat u schoon
mooi, fraai , lief , niet : dat staat u aardig
of hupsch. Doch aardig w orth gebezigd voor
zeldzaam, wonderlijk gij zijt wel aardig ;
het is aardig, gij veroordeelt mij, zonder mzj
gehoord te hebben. Hupsch worth ook gebe-

zigd in den zin van wat meer dan middelmatig. Hi' heeft een hupsch goedje elkander. Dat kind begint hupsch te lezen.

MOOR , MOORIAAN NEGER,
Een tnenschvan eene zwarte kleur , kroes
haar, en dik van lippen, zoo als de bewoners
van het zuidelijke Afrika. MOOR beteekent ,
oorspronkelijk, eenen inwoner van het voormalige Mauritanie, of hedendaagsch Ma-rokko.
Die naam meer algemeen bekendgeworden
zijnde sedert de achtste eeuw , toen dit yolk,
destijds in zijne grootste magt, in het westelike Europa eenen inval deed, werden naderhand ook de Ethiopiers,wegens hunne bruine
kleur, mooren geheeten, onder welken naam
zij in den statenbijbel meermaals voorkomen. Het woord N E ER , van het fr. négre ,
en .dit van het lat. niger , is, oorspronkelijk,
zwart. Naardien , ondertusschen , de eigenlike negers vooral eerst door den negerhandel zijn bekend geworden , doelt men , bij
betbezigen van dit woord, hoofdzakelijk op
de slavernij, tot welke zij, alsnog, in de yolkplantingen gedoemd zijn , en men noemt
neger, in het algemeen, zulken slaaf, ofschoon
ook zijne kleur niet geheel zwart zij. Bij
moor, of mooriaan , integendeel , ziet men
inzonderheid op de zwarte klcur den moor,
of mooriaan, schuren , wasschen , eene gemeenzame spreekwijs , om te kennen te geven, dat het vergeefsche moeite is, wanneer
men eenen onverbeterlijken tot inkeer tracht
te brengen. Mooriaan is hetzelfde als moor,
(loch komt weinig anders dan in de bijgebra to spreekwijze voor.
MOORD, zie Manslag.
MOORDPRIEM, zie Dolk.
MOP , zie Baksteen.
MORGEN , OcIITEND (UCIITEND).
De tijd wanneer de zon opkomt en de
oogenblikken daarna. In het krieken van
den

MORGEN.

Van den

OCHTEND

tot den avond.

In zoo verre zijn beide woorden van gelijke
beteekenis. Norgen worth echter ook van
denganschen voormiddag gezegd : ik heb
hem dezen morgen gesproken •; ik heb hem
Brie morgens gewacht •; ik bli:jf den ganschen

MORG.

morgen thuis. °MEND wordt enkel gebruikt
in het begrip van de eerste oogenblikken
van den dag. De afleiding geeft reden voor
dit verschil. Ochtend, naar deaangenome spelling met o geschreven, was voorheen uchtend,
vroeger nuchtent , nog vroeger nuchten, bij
KILIAAN ook nuchte, en is oogenschijnlijk verwant met nacht,gelijk dit met het oudgr.vuxoc,
duisternis. Nog tegenwoordig is het gebruikelijke nuchter, eigenlijk als zeide men :
uchtendlijk, ochtendlijk, te bezigen voor den
eersten toestand, waarin men zich bevindt,
wanneer men van den nacht tot den dag gekomen is. Zoo zegt de dagelijksche taal :•
nuchteren speeksel, voor het speeksel, dat,
bij het ontwaken, nog met geenerlei spijs of
drank vermengd is. Ochtend ziet dus, door
zijne vorming, bepaaldelijk op den overgang
van den nacht tot den dag. Morgen, daarentegen, behoort tot het geslacht van meer,
en doelt minderop het eindigen van den
nacht, dan wel op den aanvang van den dag,
en de daardoor veroorzaakte vermeerdering
van dagen. Van daar, dat het zelfs, zonder
eenige bijvoeging, als enkel bijwoord van
tijd, den zin heeft van den geheelen, nog te
verwachten, dag, volgende op dien, waarin
men spreekt ik zal u, morgen, berigt zenden, op den dag, namelijk, die er meer zal
zijn, dan die van heden. Ochtend is dus
eigenlijk het begin, morgen, de aanvang van
den dag.Even als, bij voorbeeld, hetbegin van
eene redevoering slechts de eerste, door den
redenaargebezigde woorden beteekent, dock
de aanvang het gansche eerste deal der ratevoering kan beslaan, beduidt ochtend de
eerste oogenblikken, morgen het eerste deel
van den dag. Daarom wenscht men iemand
eenengoeden morgen •; niet eenen goeden
ochtend. Gewoonlijk is, wanneer men die
begroeting doet, de ochtend eene geruime
poos voorbij, schoon de morgen nog voortduurt. — Nog staat op te rnerken, dat beide
woorden, even als voor- en namicldag, avond,
nacht, veelal mindergebezigd worden van
den natuurlijken dag, van den opgang der
zon af, dan wel van den,door de volkszeden
merkelijk daarvan afwijkenden verkeeringsdag, die zijnen aanvang neemt met het gewone uur van opstaan. Zij, die den nacht in
den dag verkeeren, wenschen elkander vaak
goeden nacht, wanneer de natuurlijke ochtend
zich reeds aan de kim vertoont. In dezen zin
beteekent nacht het te beddegaan, gelijk
ochtend het opstaan. En hieruit blijkt juist,
waarom men niet eenengoeden ochtend
wenscht, en wel eenen goeden morgen. Het
eerste zoude, kon hetplaats hebben, geschieden moeten, eer men opstond, gelijk een
goede nacht gewenscht wordt, eer men te
bed gaat. — Ter bepaalde aanduiding van
het begin van den natuurlijken dag, dienen
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voorts morgenstond en ochtendstond •; en wel
zonder eenig verschil van beteekenis. De
aanvang van iets , namelijk, is wel meer
clan het begin, maar sluit niettemin dat
begin in zich;; en wanneer men dus bepaaldelijk dat een benoemt, waarmede iets
begint, of aanvangt, is er volkomene eenzelvigheid van denkbeeld. De stond van den
of van den morgen is een en dezelfde
ochtend,
stond • even als het woord, waarmede iemand
zijne redevoering begint, een en hetzelfde
is, als waarmede hi' zijne redevoering aanvan t. Zie ook Dageraad.
MORGENSTOND, zie Morgen.

MORGENSTOND, zie Dageraad.
MORREN, zie Brommen.
MUF, zie Duf.
MUM, zie Bek.
MUILPEER, zie Kinnebakslag.
MUITEMAKER, OPROERVINK.
Muiten heet, eigenlijk, van onderhoorigen

in betrekking tot den gezaghebber gesproken, al morrende ontevredenheid aan den
dag leggen ; voorts, in stilte eene beweging,
oproer verwekken. Een MUITEMAKER is de
een
aanlegger eener muiterij. OPROERVINK (ook
oproermaker , oproerkracujer) noemt men
zulk eenen, die zich, in het, uit de muiterij
ontstane, oproer, het luidruchtigst voordoet.
MURW,

MALSCH.

Van s pijs gesproken, zich , in het orberen,
ligt vaneen scheidende •; tegenstelling van
taai. De oude man heeftgeen gebit meer, en
kangeenerlei vleesch, hoe NALSCU ook, nuttigen, of het moet al ,peer MURW gekookt zijn.

Het eerste ziet op de natuurlijke deugd van
het vleesch ; het tweede op de toebereiding.
MUSKET, SNAPHAAN ,

,
GEWEER
, KARABLIN

Bus,

BOER ,
VUURROER, SCHIETGEWEER.

Een draagbaar schiettuig, met eenen fann loop. Het algemeene woord is ROER, dat
ge
eigenlijk pijp, of buis, bus beteekent, en
bier , nit hoofde van de onderscheidende
lengte van den loop, voor het gansche wapen
genomen wordt. Het gewone hoofdbegrip is
daarbij, dat het schiettuig, door middel van
de ontbranding van buskruid, werkt. Nogtans gebruikt men ook de zamenstelling
VUURROER, namelijk, wanneer men de genoemde eigenschap bepaaldelijk wit aanduiden, ter onderscheiding van andere, wat de
uiterlijke gedaante betreft, soortgelijke schiet-
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tuigen, waaruit de kogel, door een ander
middel, wordt uitgedreven, gelijk, bij voorbeeld, bij het windroer, door de kracht der
uitzetting van geweldig zamengeperste lucht.
Eene andere algemeene benaming voor met
buskruid werkende, dra g bare schiettuigen
is SCHIETGEWEER, in tegenstelling van geschut,
waarmede men de zwaardere, niet draagbare, als kanonnen, enz., benoemt, anders,
in onderscheiding van vuurroeren, vuurmonden geheeten. Doch schietgeweer is, voor
de be aide beteekenis van vuurroer, of roer,
te algemeen, naardien men daarmede ook
schiettuigen met korte loo en als pistolen,
bedoelt. Het niet zamengestelde, en dus nog
meer algemeene GEWEER, dat eigenlijk slechts
wapen beteekent, en ook, als in de zamenstelling zijdgeweer, voor sabel of hartsvanger, en
dus zonder eenig denkbeeld van schieten
gebezigd wordt , ja ook onzamengesteld
, iaalde
beteekenis van zulk
zelfsn
de bep
zijdgeweer voorkomt, (gelijk een dienaar der
justitie, bij voorbeeld, zijnen sabel of hartsvan er zijn geweer noemt,) is no tans
door het algemeene gebruik voor de krijgs
dienst de bepaalde krijgskunstige bewoording voor het schiettuig van het voetvolk.
Leta geweer ! schouder geweer ! presentee,.
geweer ! De kol van het geweer. Voor-

heen zeide men, wat thans meer en meer in
onbruik komt, SNAPHAAN ; waarbij insgelijks
het deel, namelijk de haan, die snapt, wanWeer men daaraan trekt voor het geheel
genomen is. Met zijn' snaphaan op schouder.
nst
Nog vroeger , was voor de krijgsdie
MUSKET het gebruikelijke woord ; eigenlijk
de benaming van het oudste schietgeweer ,
waarbij nog het buskruid met eerie lout
werd aangestoken , ( fr. mousquet , ital.
moschetto,) welke benaming behouden werd
voor de later ingevoerde roeren met vuursteenen.Van daar muskettier, voor den met zooda nig roer gewapenden krijgsknecht bij het
voetvolk • nog veelal in Duitschland gewoon,
doch bij ons thans fuselier geheeten , van
het fr. fusil, geweer, of snaphaan. KARABIJN
is een bijzondere snaphaan voor de ruiterij ,
iets korter, da n die van het voetvolk , doch
altoos !anger dan de pistool. Van daar
karabinier, voor den met eene karabijn gewapenclen ruiter. --Bus wordt, voor vuure overdragt
van beteekenis
roer, door
deze lfd
gebezigd, als met roer zelve plaats had ;
namelijk, doordien het deel, de bus of loop ,
or het geheel genomen is. Inzonderheid
vo
noemt men bus een roer met eenengetrokken loop, waardoor het schot ver reikt, en
zekerder treft. Dergelijke bussen gebruikt
men, veelal, op de jagt, en bepaaldelijk, om
naar het wit te schieten. Van daar busschieter. Echter blijft, voor de jagt , roer de
meestgebruikelijke benaming. Die bond is
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op het roer geleerd. Met het roer op den hals.
Van daar : ganzenroer, vogelroer.
MUSKETTIER, zie Musket.
MUZIJK, TOONKUNST, ZANGKUNST.
Gelijk men de , naar eerie regelmatige
schaal opklimmende, zuivere geluiden, door
welker verbinding en afwisselende oplossing
eene, niet alleen voor het oor streelende
maar ook op het zedelijk gevoel werkende
t toonen noemt,
harmonie words voortgebrag,
heet men TOONKUNST de kunst, om deze
toonen, naar eisch, voort te brengen, hetzij
door de stem, hetzij door middel van instrumenten, dat is, blaas- , of snaarspeeltuigen •,
of trommels,
of klokje
s, of tot dat einde
vervaardigde glazen. ZANGKUNST is een onderdeel der toonkunst, en ziet alleen op het

MUZIL

voortbrengen der toonen, door de stem.
van oorsprong uitheemsch , doch
sedert lane in de taal opgenomen, is het
meestgebruikelijke woord. Het is, in de
eersteplaats, hetzelfde als toonkunst, als :
in de muzzjk onderwijzen. Echter beteekent het , daarenboven , ook de door
toonkunst , voortgebragte harmonie zelve ,
als : ik hoorgaarn muzijk. Alsmede de
verbeelding der toonen op het papier , door
middel van daartoe dienende bijzondere
schrijfteekenen , ttoten geheeten , als • hebt
gij uwe muzijk medegebragt? — Bat het
woord ook in die beide beteekenissenvoorkomt, zonder alsdan , eigenlijk , op de
kunst te zien , is oorzaak , dat men , om
deze meer bepaald aan te duiden , de auders overtollige zamenstelling muzzjkkunst
kan gebruiken.
MUZIJK,

NA (voorzetsel),

NAAR (voorzetsel.)
Na, plaatselijk gebezigd, beteekent achter,
tijdelijk later. NAAR geeft de strekking eener
beweging , tot eene plaats heen , te kennen.
Het verschil van beteekenis schijnt dus van
zulken aard te zij,
n dat daaromtrent niet
mis te tasten is. No tans zijn beide woorden,
in het gebruik , vooral bij zamenstellingen
veelvuldig met elkander verward geworden.
Van waar dit verschijnsel ? --Er is ook een
bijwoord na , de tegenstelling van ver , of
afgelegen. Pit bijwoord heeft tot vergelijkenden trap nader , en tot overtreffenden naast.
Aan lien vergelijkenden trap nader is ,
waarschijnlijk , het voorzetsel naar zijnen
oorsprong verschuldigd. De beteekenis van
beide, het spraakkunstig verschil daar elates
heeft ook de naauwste verwantschap. Die
naar een voorwerp gaat , komt dat voorwerp
nader , of wel , met het daarvangevormde
werkwoord, hi' nadert het voorwerp , dat
is, komt al meer en weer na , of digt
bij hetzelve. — Het her gebezigde na is het
bijwoord, niet het voorzetsel. Doch wij zullen ook eene naauwe overeenkomst van
beteekenis tusschen dit laatste en naar of
nader ontdekken. In zamenstelling met
werkwoorden, geeft het voorzetsel na te
kennen, dat de door het werkwoord uit edrulite werking, in plaats achter, of in tijd
later, geschiedt. lemand nalagchen, eenen
weggaanden, achter zijnen rug belagchen.
Naten, later, dan de anderen, eten. Maar,
wanneer het werkwoord eene beweging
ergens heen beteekent, komt daarbij een
nevenbegrip. lemand nareizen is later, dan
hi' afreizen, en dus achter hem reizen •; maar
de bedoeling daarbij is, hem nader, naar
d ors naar de
hem toe te komen. Het is tt:j,
schuit tegaan kan tweederlei zin hebben ;
bedoelen wij eene aankomende schuit, en is
deze nog niet aan, dat is, komt zij nog naar
ons toe, zoo wachten wij hare aankomst aan
het veer af, ofgaan naar den aanleg, haar te
gemoet •; meenen wij eene vertrekkende

schuit, en is deze reeds vertrokken, loch
zoo weinig tijds geleden, dat wij haar nog
kunnen inhalen, zoo loo en wij haar na. In
gevallen, waarin het voorwerp, naar hetwelk
wij trachten, in eene zich van ons verwijderende beweging is, heeft dus na mede de
beteekenis van naar. Terwill de andere ,
dus tergende, voor hem stond, hieuu, hi'
naar hem ; ware de doodslag op dat oogenblikgeschied, hij zoude, voor de wet, verschooning hebben gevonden; maar het werd
hem tot eene misdaad aangerekend, dat iii'
Coen de andere reeds het huis verlaten had
hem, uit het venster, naschoot. — Gelijk, in
deze gevallen, na mede naar is, zoo is, in
andere gevallen, naar, in zeker opzigt, zoo

veel als na. Oneigenlijk , namenlijk , wordt
naar gebezigd, om de rigting der werkzaam-

heid des gemoeds, der begeerte, des verlangens, enz., uit te drukken. Naar iemand vraen. Naar de reden daarvan onderzoek doen.
g
Naar hoogheid staan. haar de uitkomst verlangen. Een onverzadelijke Borst naar eer.

In de tweedeplaats , bedient men zich van
hetzelfde voorzetsel, om te kennen te geven,
dat iets tot aanleiding voor eerie handeling
gestrekt heeft. Zich naar iemands raad
schikken. Naar Gods geboden leven. Zich
naar hetgebruik kleeden. Naar zUn geweten
handelen. Of wel, wat her eigenlijk in aan-

merking komt , niet tot aanleiding slechts
maar tot voorbeeld. Dat landschap is naar
de natuur geschilderd. Die plaat is, naar de
teekening van een' beroemd meester , geetst.
Ili' aardt naar zijne moeder. Van daar, dat
naar, in zulken zin, menigmaal door volgens
kan worden uitgedrukt. Naar, of volgens,
mijn begrip. Dat een nu, naar, of volgens

hetwelk iets geschiedt, moet vooral aan het
andere dus na zijn. Wanneer men iets naar
iemand, volgens hem , doet , zoo doet men
het ook na hem, of, zoo als men spreekt
men doet het hem na. Van daar, dat het
zarnengestelde werkwoord nadoen de beteekenis heeft van hetzelde te doen,
wat een
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ander vooraf verrigt heeft. !Fie kan mij dat
kunstje nadoen ? Die gene echter , die het
nadoet, heeft den anderen tot voorbeeld genomen, en doet het dus, gelijk straks opgemerkt is, volgens, dat is naar, dien anderen.
Zoodat wij, als in eenen cirkel, tot dezelfde
overeenkomst van alle kanten terugkomen.
Men zegt : naar wien is (lit schilderstuk
gevolgd? Naar : het is een #nagevolgd stuk.
Geen wonder, derhalve, dat velengemeend
hebben, in de zamenstellingen, als nadoen,
navolgen, enz., meer het begrip van naar,
dat is, overeenkomstig met het voorbeeld,
dan dat van na, later in tijd, te vinden, en
dienvolgens naardoen, naarvolgen, enz., te
moeten schrijven. Eene dergelijke weifeling
heeft nog wel tegenwoordig plaats met de
redengevende voegwoorden naardien en
naardemaal, of nadien en nademaal. Wij
hebben enkel naardien, enz., behouden, en
spellen alle andere zamenstellingen met na.
Zie ilangemerkt.
NAAKT, zie Bloot.
NAAM, zie Benaming.
NAAPEN, zie Nabeelden.
NAAR (voorzetsel), zie Na.
NAAR (bijvoegelijk woord), zie Akelig.
NAARDEMAAL, zie /Va.
NAARDIEN, zie Aangemerkt.
NAARSTIG, zie Arbeidzaam.
NAARSTIG, zie IJverig.
NAAST, zie Bij.
NAASTBESTAANDE, NABESTAANDE.
NAASTBESTAANDE is de naaste bloedverwant •
NABESTAANDE duidt slechts eene nadere
geslachtsbetrekking , dan de algemeenere
van bloedverwantschap aan zie Bloedverwant.

NAAUW, ENG, BEKROMPEN.
NAAUW is in het algemeen de tegenstelling
van wijd. Eene naauwe steeg. ENG onderstelt
zulk eene naauwheid, dat daardoor lets bekneld wordt. Die rok is mij te eng. Een en
keursliji. BEKROMPEN is minder ruim, dan
vereischt wordt. Eene bekrompene woning •
en overdragtelijk : een bekrompen verstand.
NAAUWKEURIG, zie Juist.
NABEDENKEN, zie Nadenken.

NABU.

NAMAKEN
NABEELDEN, NABOOTSEN, NAVOLGEN,,
NADOEN, NAaPEN.
Het voorlaatste woord is reeds op na
bijgebragt. NAMAKEN is van NADOEN even
zoo onderscheiden als maken van doers , namelijk daardoor,
dat de uitkomst of vrucht
van het een men namaakt onder de zinnen
moet vallen • zie Bedriiven. NAVOLGEN is
eigenlijk, achterop volgen •; dock , bij overdrat , ook nadoen of namaken •; met dit onderscheid, dat , gelijk degene , die eenen
anderen voltg
, hem nog niet bereikt heeft
zoo ook het navolgen van eene daad , of van
een maaksel, slechts het te wee g brengen
van eene bijkomende gelijkenis onderstelt
en niet zoo volkomen , als men met het nadoen of namaken daarvan bedoelt. NABOOTSEN
zoude eigenlijk beteekenen, eene gebootste
gedaante, in was , klei, of dergelijke , namaken. Doch , terwij1 het gebruik van bet
hoofdwoord bootsenthans bootseren, of boetseren verkiestzoude
,
men , in dien zin, beter
zeggen nabootseren of naboetseren, of NABEELDEN, welk laatste in het algemeen het
maken van een beeld naar een ander beeld
beduidt. Nabootsen wordt, even als navolgen , veel ruimer genomen , dock , terwij1
bij het laatste de bedoeling is om , in alle
opzigten , zoo veel mogelijk , met het voorbeeldgelijk te komen , geeft nabootsen enkel
te kennen, dat men eerie uiterlOke gelijkenis
daarmede beoogt. Navolgen ziet dus op het
wezenlijke , nabootsen op den schijn •; en
men zal daarom eene edele daad wel navolgenswaardig , maar niet nabootsenswaardig
heeten. Daar nu ook het trachten naar eene
slechts uiterlijke gelijkenis , zelden tot een
werkelijk nuttig einde , pleegt te geschieden,
is nabootsen ook daarom van eenegeringere
beteekenis. Wil men echter stellig , met
verachting er van spreken , zoo noemt men
het NAAPEN.

NABEROUW , zie Nagedachte.
NABESTAANDE , zie Naastbestaande, en ook
Bloedverwant.

NABETRACHTING , zie Nadenken.
NABIJ, zie Digtbij.
NAM , zie Haast.
NABOOTSEN , zie Nabeelden.
NABUUR(NAGEBUUR) BUUR (GEBUUR).
De naast , of nabij wonende. Het verschil
is , dat BUUR (GEBUUR) voor enkelepersonen
NABUUR (NAGEBUUR) daarentegen , en wel
rneest in het meervoud , vooral van naast elkandergelegene volken gebruikt wordt. Het
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voorzetsel GE client alleen , om de betrekking
van den eenen op den anderen buur aan te
duiden.
NADEEL , zie Afbreuk.
NADEMAAL, zie Aangemerkt.
NADENKEN, DOORDENKEN, OVERDENKEN, OVERPEINZEN.

Met ingespannenheid van gedachten overwe en. Wanneer wij zeggen, dat wij over
iets NADENKEN
,
willen wij
nkel
e te kennen
geven, dat wij ons daarmede naauwkeuriger
willen bekendmaken. Om dat een,
waarover
wij nadenken, DOOR te DENKEN, moeten wij
(le zaak ontleden en haar in alle deelen
beschouwen. Wie nu iets OVERDENKT, vat
alles te zamen, wat hi' doorgedacht heeft ,
en maakt daaruit zijn besluit op. Hi' OVERPEINST, wanneer hi'j daartoe eene zeer sterke
ingespannenheid aanwendt.
NADENKEN, NABEDENKEN, NABETRACHTING.
Welke schijnbare overeenkomst er ook zij
bij de twee eerste woorden, is er no tans
een aanmerkelijk verschil van beteekenis
tusschen die beide. NABEDENKEN is een herhaald bedenken, nadat reeds eenmaal een
bedenken, heeft plaats gehad.Bijnabedenken,
zie ik van dat voornemen af. NADENKEN is, of
een denken aan eenegeschiede zaak, als :
die omstandigheid geeft mil kwaad nadenken; of wel, en dit maakt het groote verschil uit, het is een voortgezet denken, en
daaruit voortvloeijende beradenheid , als :
zonder nadenken handelen. Een nadenkende
geest. NABETRACHTING is eene herinnering ,
of nadere overweging van het een men
gehoord of verrigt heeft; ook eene tot slot
komende beschouwing bij eene redevoering, en bepaaldelijk bij eene kerkelijke
leerrede.
NADEREN, zie Aankomen.
NADEREN, zie Naken.
NADRUK, zie Herdruk.
NADRUK, KLEM.
Kracht van bewoording. KLEM, ook klem
van tvoorden, ziet meer op overtuiging, door
voldingende bewijsreden, NADRUK op overreding, door eene sterke aandoening van het
zedelijk gevoel. Eene rede, die geene klem
heeft. Iemand met nadruk waarschuwen.
NAGEBUUR, zie Nabuur.
NAGEDACHTE, BERM/NV, NABEROUW, NAGEPEINS.
Naderhand oprijzende bekommering. NAGE-
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meest in het meerv. nagedachten
gebruikelijk, zoude naar de woordelijke
vorming, enkel beteekenen : naderhand oprijzende gedachten, in het midden latende ,
of die al of niet bekommerend zijn. Dan
het is minder eigenaardig,
Hoch ook veelal
noodzakelijk . sterk na te denken over
eene zaak , die tot onsgenoegen haar
beslag heeft gekregen , dan wel over
zulk eerie , vanwelke wij kwade gevolgen ondervinden of vermoeden. Zware
nagedachten over iets knjgen. BEROUW is,
eigenlijk, leedwezen over lets, dat uit ons
zelven oorspronkelijk is. Het onderstelt dus
altijd eene voorafgaande aanleiding, waartoe
dan de zamenstelling NABEROUNV. Zij is niet
zoogeheel overtollig, als wel oppervlakkig
schijnt. Men kan, namelijk, berouw krijgen,
eer de daad geheel voltooid is, ja, terwijI nog
slechts het voornemen daartoe bestaat. Men
kan dus, in sommige gevallen, nog in tips,
berouw hebben, zoodat alle s kan hersteld
worden. Naberouw dient dan, om bepaaldelijk aan te duiden, dat het berouw eerst na
denganschen afloop der zaak, en dus te laat,
komt. In zulk een geval, nu, of ook in het
algemeen, bij het ondervinden eener teleurstelling,of het lijden van eenige sehade, tulle
vaak, onwillekeurig verschillende wijzen voor
dengeest komen, hoe men de zaak anders,
en beter hadde kunnen aanleggen. Zich te
verdiepen in zulk eene, te spade komende ,
overweging van hetgeen vroeger raadzaam
waregeweest, is NAGEPEINS.
DACHTE,

NAGESLACHT, NAKOMELINGSCHAP.
De menschen van een later, in betrekking
tot een vroeger tijdvak. NAKOMELINGSCHAP is
het algemeenere woord, en bevat alle nageslachten. NAGESLAGHT kan ook enkel dat
menschengeslacht bedoelen, he twelk onmiddellijk op een vorig
volgt.
NAGEVEN, TOEGEVEN.
Niet stijf op zijn stuk staan • inschikkelijk
zijn. Wij zouden NAGEVEN verkiezen, in het
geval, dat men iets van hetgeen men zelf
vorderde, opoffert, TOEGEVEN, wanneer men
iets van het aan de andere zijde gevorderde
inwilligt. lk zal hierin wat moeten na even.
lk heb Item reeds te veeltoegegeven.
NAGEVOLG, GEVOLG, NASLEEP.
De beide eerste woordenzijn niet van geheel eenzelvige beteekenis , en is dus het
eerste niet eerie overtollige zamenstelling.
Even als men van oorzaken en eindoorzaken,
of eerste oorzaken, spreekt, kan men GEVOLGEN, en NAGEVOLGEN, zeggen ; onmiddellijke
gevolgen, en gevolgen uit die eerste gevolgen
spruitende. Zie daar de jammerltjke nagevoigen ! — NASLEEP, oneigenlijk genomen,
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is eene reeks van gevolgen. Die zaak zal
eenen droevigen nasleep hebben.

NAT.

NANOEN, zie Namiddag.
NAP, zie Bak.

NAKEN, GENAKEN, NADEREN.
Nader, of nabij komen. NADEREN is nader
komen, in het algemeen. GENAKEN is bereiken, of althans tot zulk eerie nabijheid
men , als tot het voorgestelde oogmerk
noodig is. Het is, uit hoofde der vele klippen, gevaarlijk, die kust te naderen. Het
schip konde, we ens de hevige branding, het
strand niet genaken. Och ! dat die ti 'd Bens
genake ! en ken namelijk , is, door het
voorzetsel, van NAKEN, dat, op zich zelve, met
.
doch liefst niet van eenen
naderen gelij kstaat,
ligchamelijken voortgang gebruikt wordt. Het
naken van den avond. Het nakend onweder.

NAR, GEK, ZOT, DWAAS.
lemand, diegebrek aan doorzigt heeft, en
uit lien hoofde verkeerd handelt. Zie de
drie laatste, als bijvoegelijke wordbeeschouwd, op Dwaas. Een DWAAS kan eenige
hekwaamheden bezitten , doch misteen
gezond oordeel , inzonderheid omtrent
zijne eigene taken. De GEK gaatvooral
aan het euvel der ingebeeldheid mank. De
ZOT paart het gemis van oordeel des dwazen met den eigendunk des geks. De NAR
voegt bij dit alles stijfhoofdigheid en kregeligheid.

NAKOMELING, zie Afkomeling.

NARIGT, zie Mare.

NAKOMELINGSCHAP, zie Nageslacht.
NAKOMEN, VOLERENGEN.
Gehoorzamen. Men kan een verbod, zoo
wel als een bevel, NAKOMEN • alleen het laatste
kan men VOLERENGEN.

NASLAAN, OP5LAAN.
Eeneplaats van eenen schrijver nazien.
Het eerste woord onderstelt, dat men die
nazoekt • het tweede, dat men de bladzijde
aangeteekend, of in het geheugen heeft ,
waar de begeerde plasts te vinden is.

NALATEN, zie _Oaten.

NASLEEP, zie Nagevolg.

NALATENSCHAP, zie Boedel.

NAT, VOCHTIG, NAT MAKEN, BEVOCHTIGEN.
Tegenstelling van droog • door waterachtige deelen doortrokken, of daarmede bedekt.
VOCHTIG is het anders drooge ligchaam
wanneer het ook slechts weinige waterdeelen
bevat, dochgenoegzaam on), bij aangebragte
hitte, eene uitdamping te veroorzaken. Het
linnen is nog vochtig. NAT is zoodanigerwiize van waterdeelen doortrokken, of daarmerle bedekt, dat het vocht, in het eerstegeval, bij uitpersing, uitdruppelt, of, in het laatstegeval, op de oppervlakte zigtbaar is. Matte
doeken, natte handen. Hetzelfde verschil heeft
plaats tusschen NAT MAKEN en BEVOCHTIGEN.
De kat wil wel aan de visch, maar schroomt
denpoot in den emmer te steken, omdat zij
zich nietgaarnenat maakt. De regen bevochtit het land.

HERZIENING.
NALEZING,
Het weder overzien van een letterkundig
werk , met oogmerk , om het gebrekkige
daarin te verbeteren. De NALEZING vult de
hier en daarplaats hebbende gapingen aan;
de HERZIENING herstelt be onnaauwkeurigheden, en verandert somtijds schikking
en vorm.

NAMAKEN, zie 1Vabeelden.
NAMIDDAG, NANOEN.
De tijd van middag tot avond. Bij NANOEN,
wordt het begrip van noen, of middag, naar
den natuurlijken dag genomen. Daarom is
het ook bet voor den regtsstiil gebruikelijke
woord. Te vier uren des nanoens. Het dient
bepaaldelijk tot aanwijzing van het tijdverloop na het middaguur, en is dienvolgens
ook zonder meervoud. NANIDDAG, daarentegen, ook in het meervoud gebezigd, wordt,
in hetgebruik der gezellige verkeering
meestgenomen voor de drie of vier uren,
volgende op den middagmaaltijd. De namiddag is mij kort gevallen. Het lane tafelen
maakt de namiddagen kort. Zoo beteekent
ook de zamenstelling namiddagslaapje een
dutten , niet na den natuurlijken middag,
maar na den maaltijd.

NATIE, YOLK.
Eenegezamenlijkheid van met elkander
door bijzondere maatschappelijke betrekkin en verbondene geslachten en huisgezinnen. Wij zouden NATIE verkiezen, wanneer de maatschappelijke gemeenschap vooral op overeenkotnst, of gelijkheid van taal en
zeden ziet. De duitsche natie. Dejoodsche
natie. You( , daarentegen,
wanneer enkel
degemeenschap van staatsinrigting bedoeld
wordt. Het nederlandsche yolk. Daarom :
het regt der volken, niet der natien.

NANEEF, zie 1Vakomeling.

NAT MAKEN, zie Nat.

NEDE.
NATUURL/JK KIND, zie Bankaard.
NAVOLGEN, zie Nabeelden.
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NEIL.

luidruchtige tekennengeving van ontevredenheid. Om het gerror des Yolks te stillen.
Het kind is niet te stillen, zoo gij het niet de
borstgeeft.

NAZAAT, zie zIfkomeling.
NEEP, KIEEP.
Beide uit eerie bron, en ook, in eigenlijke
beteekenis , hetzelfde aanduidende , zonder
NEB, zie Bek.
dat zelfs de versterking der voorgeplaatste
K, bij het tweede woord , daarop invloed
NEDERDEJITSCH, NEDERLANDSCH, HOLL A NDSC H .
schijnt te hebben. In den eigenlijken zin
De landtaal van het koningrijk der Nedergenomen, beteekenen beide, zoo wet de daad,
landen. Bij het afzonderlijke bestaan der
a's het daarvan overgebleven indruksel. Zij
zeven vereenigde provincien, reeds, toes
gaf hem eene gevoelige NEEP, of KNEEP. H r
nog de benaming in zwang was van het
toonde nog de blaauwe neep, of kneep, in den
HOLLANDSGH, of de hollandsche taal, van de
•
arm. Overdragtelijk gebezigd , is daarin
grootste, vermogendste, en meest beschaafde
verschil. Kneep, voor zoo verre het aldus
provincie genomen , naar welke ook , bij
voorkomt, duidt meer de working aan. Bat
uitnemendheid , veelal , inzonderheid buizijn maar knepen
,
]ooze treken. ]errand
ten'slands, degansche staat genoemd werd,
onder de kneep houden , onder bedwang.
zag men de onnaauwkeurigheid daarvan in ,
Daarentegen, meer met betrekking tot de
en werd daarvoor NEDERDUITSCH, nederduitgevolgen eener werking •: in de nee zijn ,
sche taal verkozen. Doch « Nederduitsch
aan alle kanten bedremmeld zijn. Men zegt :•
« staat teen Hoogduitsch over, en bevat niet
de flesch eene goede neep geven (niet kneep,)
« alleen het hollandsch, vriesch, maar ook
op de vermindering van den daarin bevatten
« het neder-saksisch , holsteinsch , enz. »
wijn doelende. Ztjnen rot
eene neep (niet
Letterk. Woordenb. op Nederduitsch. Wat,
kneep,) geven, hem schade toebrengen.
dus, der eerste benaming aan uitgebreidheid ontbrak, had de tweede te veel. Sedert NEGER, zie Moor.
de hereeniging van al de gewesten onder
den naam van het koningrijk der Nederlan- WIC-RN
.w.--., 11
..ELLEN, OVERHELLEN, OVER) ANGELA.
den, hebben sommige schrijvers begonnen ,
Eene schuinsche rigting hebben . NEIGEN
de benaming van nederlandsche taal to beis een versterkte woordvorm van naken,
zigen. Ook deze bewoording is wel, de facto,
naderen. Het wordt ook bedrijvend gebezigd
wat het daadzakelijke betreft, onjuist, zoo
voor, in eene schuinsche rigting, Hader bij
lang gansche provincien eene andere dan
den grond brengen, Haar beneden buigen,
deze tot volkstaal hebben • zij ware, nogtans,gelijk, in den statenbijbel: nezjgt uwe kruijcke
jure, re tens , als de meest voegzame te
dat ik drinke. Het hoofd neigen. Zifne Doren
beschouwen , daar Loch de daarmede benaar eene rede neigen. En, in verdere uitdoelde taal, voor de wet, de landtaal desbreiding van zin, figuurlijk : zzjn hart tot
rijks is.
nets Her en. Als onzijdig werkwoord, komt
het enkel figuurlijk voor. De dag neigt ten
NEDER/G, zie Demoedig.
avond. HELLEN is nooit bedrijvend, en heeft,
buiten zamenstelling, zelden anders dan den
NEDERLANDSCH, zie Nederduitsch.
eigenlijken zin. bat huis helt, zakt eenigzins
voor-, of zijdwaarts, over. Bij OVERHELLEN is
NEDERSTORTEN, zie Aftuimelen.
het voorzetsel enkel zinversterkend, zonder
meer. De muur begint over te hellen. Doch
NEDERZETTEN, DOEN BEDAREN, STILLEN.
het aldus zamengestelde wordt ook, wat bij
Tot kalmte brengen. NEDERZETTtN is inhet onzamengestëlde het geval niet is, figuurzonderheid to bezigen ten aanzien van oplijk genornen. De overwinning helde aan de
bruisende gramschap bij enkele personen ,
zijde des rot ands over. Voorheen heb ik daarof van eene in dadelijkheden uitbarstende
toe overgeheld, doch thans hen ik van andere
misnoegdheid bij het algemeen. lemands
gedachten. OVERHANGEN, dat, in dezeri zin,
gramschap nederzetten. Om de gemoederen
mode enkel een onzijdig werkwoord is, bevan de felgebeten burgerd wat neder to
teekent sterk overhellen. Dat huis hangt
zetten. DOEN BEDAREN wordt algemeener
over. Men is niet gewoon het figuurlijk te
gebruikt, zoo wel ten aanzien van ligchamebezigen.
lijke smart, als van fellegemoedsbewegingen.
Diepleister deed de pljn der wonde bedaren. NEIGEN, NIJGEN.
Diets kon de woede van het muitziekgemeen
Beide woorden van eenen oorsprong , of
doen bedaren. STILLEN, ziet op eene to stuiten
liever, het eene van het andere gevormd.
NAZETTEN, zie Pervolgen.

7 I,
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Het ongelijkvloeijende NIJGEN , namelijk ,
heeft voor den onvolmaakt verledenen tijd
neeg , dat eertijds de scherplange e had ,
waaruit het gelijkvloeijende nee en , NEIGEN ,
ontstaan is, even als zoo vele gelijkvloeijende
werkwoorden van den onvolmaaktverledenen
tijd der ongelijkvloeijende gevormd worden.
Opmerkelijk is het dan , dat het afgeleide
woord hier de algemeenere beteekenis heeft.
Nijgen heeft eene andere beteekenis , dan
die van het buigen der knien , waardoor
vrouwen , bij wijze van pligtpleging , uit
hoffelijkheid of eerbied, het ligchaam eenigzins naar de aarde bewegen, .Nei en ,
daarentegen , bedrijvend genomen , is in
het algemeen , in eene meer of min schuinsche rigting , nader bij den grond brengen •,
onzijdig , hetzelfde als hellen •; wederkeerig ,
zich voorover buigen •, overdragtelijk , zich
iets schikken , er lust toe hebben. Zoo
tot
zegt men , zich tot deugden neigen , niet
nzjgen. Maar alleropmerkelijkst is, dat niettemin het deelwoord van nijgen denzelfden zin heeft, als dat van neigen. Tot ondeugden genegen, of geneigd zijn. Hi' is meer
genegen, of meer geneigd, tot ledigheid , dan
tot noeste vlijt. Zie , over het verschil , op
Gene en.
NEIGING, HELLING.
Eigenlijk, schuinsche overbuiging. HEWN&
heeft, even als het werkwoord, geene verJere of overdragtelijke beteekenis •, alleenlijk
is het ook de bijzondere benaming van wijfjeshennep, en wel om de zwaarte des tops.
NEIGING, daarentegen, is meest gebruikelijk in den oneigenlijken zin , ten deele
overeenkomende met genegenheid •; zie de
hi er volgende vergelijking van deze beide
woorden.
NEIGING, GENEGENHEID.
Oneigenlijk, overhelling des gemoeds tot
jets. Hierboven is drift en hartstogt verklaard
als eerie sterke neiging, welke iets doet verlangen, of schuwen • drift, echter, eene
blindere neiging zijnde dan hartstogt. NEIGING
is dus het op beide toepasselijke woord. IV eiging beteekent, eigenlijk, niet meer dan
zoodanig eerie gesteldheid des gemoeds, als
waarin men zich bevindt, wanneer men aan
jets de voorkeur geeft boven iets anders. De
mensch heeft meer neiging tot ledigheid, dan
tot noeste vlijt. Die eerie neiging tot iets heeft
is daartoe genegen. Pus zegt men, met denzelfden zin, de mensch isgenegen, of meer
genegen, tot ledigheid, dan tot noeste vbit.
Van genegen zijn ontstaat GENEGENHEID. Gevolgelijk kan er even zeer aanleiding zijn, om
te zeggen : de mensch heeft meer genegenheld tot ledigheid, dan tot noeste vlijt. In het
zakelijke, volt daaruit, dat hi' de ledigheid,

boven de noeste vlijt, verkiest. Van daar, dat
genegenheid niet all en gebezigd wordt van
de strekking des gemoeds om jets te verkiezen, maar van de verkiezing zelve, en verder,
in het algemeen voor de gunstige gezindheid
omtrent iets , en van daar voor Iiefde ,
verknochtheid. Eene sterke genegenheid
voor iemand opvatten. Zijne genegenheid
voor deze vrouw, zijn liefde. .Nei in tot
de vrouwelijke kunne, of tot eene vrouw,
geeft slechts de hartstogtelijke minnedrift
te kennen , genegenheid is eene zedelijke
verknochtheid.
NEMEN, (AFSCHEID) zie Vaarwel zeggen.
NEMEN, (ZICH IN ACHT) zie Acht.
NEMEN, (EEN EINDE) zie Afloopen.
NEMEN, (OP ZICH) zie Aanvaarden.
NERING,

BEROEP, BROODWINNING, KOSTWINNING,

BESTAAN.

Datgene, waardoor iemand zijne inkomsten
trekt tot onderhoud zijner huishouding. Het
spreekwoord : de tering naar de NERING zetten, wil zeggen : de uitgaven naar de inkomsten regelen. Merin ziet bepaaldelijk op
inkomsten, door koopmanschap, handel, verkregen •; maar door eenen kleinen handel,
d door eenen handel in het
of, betergezeg,
klein,
gelijk lien eens winkeliers. Het woord
is niet wel te gebruiken voor de inkomsten
van eenen handelaar in hetgroot. Immers ,
bij iemand van zeer ruime middelen, gelijk
een uitgebreide koophandel die onderstelt,
wordt, het een slechts tot zijn onderhoud
strekken moet, uit het oog verloren, of voor
zekergehouden, dat het daaraan niet kan
ontbreken. Onder nering verstaat men, daarenboven, eenen huiszittenden handel •, de
marskramer, bij voorbeeld, die met zijne
ren rondloopt , schoon van dezelfde soort
wa
als degene, welke de winkelier verkoopt ,
wordt niet gezegd eene nering te hebben,
maar een BEROEP. Het laatste, namelijk,
onderstelt eene eigene inspanning van krachten, gelijk die bij den marskramer, door
zijn rondventen, bij den ambachtsman of
kunstenaar, door zijnen arbeid, plaats heeft.
Ten opzigte van aanzienlijke betrekkingen,
word nu wederom het eigenlijke winnen
van het noodige tot onderhoud uit het oog
verloren, en, ofschoon in eenen anderen
zin, eengeneraal zeer wel zegt : soldaat te
zljn, is intin beroep, zal men het generaalschap echter een beroep noemen. De inkomsten vanambtenaren worden ook wel
t eerie BROOD- of KOSTWINeen BESTAAN, nie
NING geheeten. Een klein ambt heet daarom
eon bestaantje. Bestaan is bet algemeene

NEVE.
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woord, en sluit niet noodzakelijkerwijze het
begrip van eenige werkzaamheid in zich.
Iemandzonder beroep , et
is ni
altoos zonder
bestaan. Door de vermindering der staatsschulden g
eraakten vele godshuizen buiten
toereikend bestaan. Bij kostwinning en broodwinning d en men altoos aan de werkzaamheid , noodig tot het winnen van het daardoor te verkrijgen bestaan. In de beide zamenstellingen is , op zichzelve , geen verschil. Brood , toch , beteekent , zoo wel als
kost , het gansche onderhoud. In een enkel
geval is daarin verschil • namelijk in de tegenstelling : het is geene broodwinning , maar
eene kostwinning.
NEST , zie Hod.
NET, SIERLIJK.
Door helderheid en eene bevallige schikking aanenaam.
g
Eene nette kamer. Eene
nette vrouw. Netgekleed gaan. Een net
schrijver. Eene nette taal. Een sierltjk kleed.
Taal engebaren, alles was even sierliA.
Nenkan niet sierlijker schrtjven , dan hij
doet. Doch het begrip van helderheid , reinheid, heerscht hoofdzakelijk bij NET • dat der
uiterlijke bevalligheid, bij SIERLIJK. Netheid
tot welke keurigheid ook gedreven, kan niet
misstaan • overtollige sierltjkheid kan onbehagelijk zijn.
NETELIG, MOEIJELIJK.
Eene buiten gewone inspanning van krachten vereischende. MOEIJELIJKE ontstandigheden zijn zulke , in welke men met vele hindernissen heeft te kampen. NETELIGE ontstandigheden zijn die, waarbij men in verlegenheid is , om tusschen twee zich voordoende
we en tot overwinning der moeijelijkheid te
kiezen. Zie Bedenkelt:jk.
NEUSWIJS, INGEBEELD.
Om de bekrompenheid van iemands oordeel endoorzigt uit te drukken , zegt men
wel , in dengemeenzamen spreektrant : hi
ziet niet verder dan zijn neus Lan is. Zoo
noemt men iemand NEUSWIJS die slechts
weinige of oppervlakkige kennis heeft , maar
dezelve nogtans , bij of zonder gelegenheid,
wil laten blijken. Een neusun:js meisje •; ook
omgekeerd , en als zelfstandig woord : h i'
is een neusw(js. De neuswijze is zeker INGEBEELD • maar de ingebeelde niet neuswijs
tenzij hi' zijne ingebeeldheid , door zich onvoorzigtig uit te laten , te kennen geve. Zie
ook Eigenwijs.

NIJGE.

schen de beide woorden , in de eerste plaats,
ditverschil , dat MET in onderscheidene beteekenissen voorkomt , welke NEVUS niet
hebben kan. Zoo wordt met gebezigd als
door, om een middel aan te duiden : de boer
ploegt met paarden of ossen , niet : nevens
paarden
Doch
ook in den zin van
of ossen.
n is te onderscheiden, dat met
tezamen zij,
voor een zamenbestaan,
waarbij het eene in
het andere ingelijfd is,
of een deel daarvan
nevens enkel van buiten elkander
uitmaakt,
bestaande din en kan gebezigd worden. Dus,
onverschillig : die nevens hen, (of met hen,)
den waren God dienen. Maar : ik kom met
vertrouwen tot u • niet : nevens vertrouwen.
g
De reden van dit onderscheid lit
in den
aard van nevens , dat uit na en bij zamengesteld is, en dus niet in kan zijn , waartegen
met, (ook in het latijn, achtergeplaatst voorkomende, als egomet , ipsemet,) in vele gevallen, juist bijzonder de innigheid der verbindtenis te kennen geeft.
NIETIG, zie Nietswaardig
NIET TEGENWOORDIG, zie Afwezend.
NIETTEMIN, zie Doch.
NIETSWAARDIG, NIETIG.
Da geene waarde heeft. De woordvorming van NIETSWAARDIG drukt dit letterlijk
uit. Terwij1 nu het een zonder waarde is
ook eene achting verdient, is nietswaardig,
in het gebruik ook verachtelijk. NIETIG is
als het ware , niet bestaande, van wezenlijkheid en kracht ontbloot. Eene nietige
vlugt. Daarom is een nietig mensch , in zeker
opzigt, sterker gezegd, dan een nietswaardig
mensch. Zoo zegt men , wat antlers van onwaarde heet : een vonnis nietig verklaren •;
niet nietswaardig.
NIEUW , (OP) zie Alweder.
NIEUWS, zie Berigt.
NIEUWSGIERIGHEID , WEETGIERIGHEID.
Gretig verlangen om iets te weten. De
prijzenswaardige begeerte , om datgene te
weten , hetwelk tot bevordering van eenige
wezenlijke kennis strekt , wordt WEETGIERIGREID geheeten. De , meestal nuttelooze , en
vaak onbescheidene , gretigheid , om in de
bijzondere omstandigheden van andere lieden te dringen , en van alles onderrigt te
zijn , wat het nieuws van den dag oplevert ,
noemt men NIEUWSGIERIGHEID.

NEVEL , zie Damp.
NIJD , zie Afgunst.
NEVENS, MET.
Een tezamen zijn aanduidende. Er is tus-

NIJGEN , zie Neigen.

NOOD.
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NOOD.

NIJPEN , KNIJPEN.
NOODDRANG, zie Nooddwang.
Aan twee kanten drukken , kiemmen.
Beide woorden zijn van denzelfden oor- NOODDRUFT, zie Arm.
sprong • doch zoude KNIJPEN , door de voorgeplaatste K , eenen versterkten zin schijnen NOODDRUFTIG, zie Arm.
aan te duiden. Hetgebruik , no tans , houdt
zich daaraan niet. Alleenlijk maakt het, voor NOODDWANG, NOODDRANG.
sommige figuurlijke spreekwijzen , een onVolstrekte noodzakelijkheid. Gelijk drinderscheid. Zoo zegt men : de boeren knzjpen,
gen, in den zin van sterk aanzetten of noodvoor knevelen , afpersen,
zonder dat men in
zaken, nog niet volstrekt dwingen is, zoo
dies zin NIJPEN bezigt • en daarentc gen :
zijn ook beide zamengestelde naamwoorden
nijpende koude , nijpende armoede , niet
niet ten eenenmale hetzelfde beteekenend.
knijpende. Het schijnt , dat , bij de eerste
NOODDWAPIG bestaat er voor iemand, wien
uitdrukking , meer op de daad zelve , bij de
geene keus overblijft •; NOODDRA.NG, wanneer
laatste , meer op het gevoel der veroorzaakte
de zaak volstrektgeen uitstel lijdt. Zoo was,
behoeftegezien wordt. Wij hebben hetzelfde
eenen tijd lang, in den stijl der wetgeving,
verschil tusschen neep en knee reeds opgede bewoording dringende noodzakelijkheid,
merkt • zie Neep.
voor het fransche urgence, in gebruik.
NIJVERIG , zie LIverig.
NIJVERHEID , zie IJverig.

NOODEN NOODIGEN UITNOODIGEN (UnNooDEN).
Door vriendelijke beweegredenen trachten
over te halen. NOODEN wordt meestgebezigd
met de beteekenis van toast verzoeken.

NOEMEN , zie Heeten.

Men had mij op den gewonen host genood.
NOODIGEN is het daarvan gevormde voortdu-

NOGTANS, zie loch.

rend werkwoord, zonder dat, even als bij
vele andere dergelijke , de spraakkunstige
vorm eene verandering aan de beteekenis
g
eeft. Om de schijnbare overeenkomst met
noodig, noodzakelijk, te vermijden, is somtijds het enkele nooden verkieslijk. UITN00DEN is, eigenlijk, nooden om uit te aan. Wij
werden dagelijksuitgenood. Het voortdurende
UITNOODIGEN heeft dezelfde beteekenisdoch
,
dit laatste wordt, vooral, in eenen ruimeren
zingebruikt, voor een minzaam aansporen tot
het een of ander bedrijf,Men had mij ten sterk-

NOOD, GEvAAn.
De waarschijnlijkheid van in eene en
ramp te storten ; bet blootstaan voor eene
verslimmering van toestand. Zegt men :
het kind heeftgeenen flood van vallen ,

zoo beteekent dit hetzelfde als : het loopt
geen gevaar van to vallen. Een schip in nood
is ingevaar. Van eenen bij uitnemendheid
gevaarlijken toestand, zegt men : in het bar-nen van den nood. Zoo ook, in het meervoud : vele nooden uitstaan , even als : vele
ste uitgenoodig,
d om daaraan deel te nemen.
gevaren doorworstelen. No tans is er , tusHoogere ambtenaren bezigen het woord
schen de beide woorden, een zeer opmerkejegens mindere, als eene verzachtende uitlijk verschil. Noon beteekent vooral eenen
drukking voor bevelen of last even •; eene
toestand, verstoken van de vereischte midloutere navolging van het spraakgebruik der
delen tot welvaart, en daarenboven aan moFranschen.
gelijke of waarschijnlijke verslimmering
blootgesteld. GEVA AR , daarentegen , kan NOODIG, NOODZAKELIJK, NOODWENDIG.
plaats hebben in eenen toestand van hoogstVereischt wordende, of moetende plasts
mogelijke en schijnbaar verzekerde welvaart.
hebben. NOODIG is het een vereischt word!,
Diegezegd wordt zich in nood te bevinden,
tot een zeker doel ; NOODZAKELLIK, wat uit
wordt verondersteld , van eenige krachten • hoofde der omstandigheden, niet antlers zijn
of middelen tot herstel van eenen beteren
kan • NOODWENDIG, wat voor het wezen eener
toestand ontbloot te zijn. Zich vrijwillig in
zaak nietgemist kan worden. Men heeft geld
of zulken nood te
zulken nood te be even,
noodig,
wanneer men bouwen of reizen wil. De
tarten, ware niet de daad van iemand. die
rangonderscheiding, met de daaraan verzijns verstands meester is. In gevaar, echter,
k noch tegehoorzaamheid, is noodzakelijk in de
begeeft zich, of een gevaar tart, menigmaal,
krijgsdienst. Een driehoek heeft noodwendegeen, die moedig op zijne krachten verdig Brie hoeken, en deze, te zamen, maken
trouwt, en, in dat vertrouwen, de waarschijnnoodwendig honderd en tachtig graden van
lijkheid van zijnen toestand te verslimmeren,
den cirkel nit.
aan welke hi'j zich blootstelt, meent te boven
te zullen komen. In nood, heeft men naar NOODIGEN, zie 11' oodig .
redding uit te zien •; teen het gevaar kampt
men zelf.
NOODIG HEBBEN, zie Behoeven.
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NOODLOT, GEVAL.
Beide voor het Fatuns derouden. Eene
vast bepaalde opvolging der gebeurtenissen,
zonder beheersching eener verstandige oorzaak. GEVAL heeft, in dezen zin, meestal, tot
bijvoeging blind ; NOODLOT, onverbiddelUk,
wreed, of straf. Men ma de schepping der
wereld aangeen blind geval toeschrilven.
Hoe moot zoo verslagen van 't straffe
noodlot klagen !Poorr. Beide behooren Was
enkel tot den wijsgeerig bespiegelenden, of
dichterlijken stip. Geval heeft, overigens,
wel nog menige andere beteekenissen, doch
wordt nooit, gelijk noodlot, in den zin der
vast bepaalde regeling der gebeurtenissen,
maar als schikking der goddelijke Voorzienigheid gebezigd. Iedereen heeft zijn noodlot in de wereld • niet geval.
NOODWEER, LIJFSVERDEDIGING.
Wettelijke tegenweer, in geval van lijfsgevaar. Beide woorden geven, zonder verschil van beteekenis, dien toestand te kennen,
waarin de doodslag zelfs, als uit noodzakelijkheid be aan voor de wet geene misdaad is.
Tusschen NOODWEER en LIJFSVERDEDIGING is
intusschen voor zoo verre verschil, dat wel
het eerste, maar niet het laatste, in eenen
uitgebreideren zin genomen wordt, als voor
eene noodzakelijke verdediging, bij geschrifte, of bij monde, tegen eenige in ebra to grieven. Zijn pleit tegen den tasteraar was hevig , maar het geschiedde nit
noodweer.
NOODWEER, ONWEER, STORM, DONDERBUI, ONWEERSBUI, ONWEERSVLAAG.

Zeer onstuimig weer. ONWEER, of ONWEDER,
beteekent het natuurverschijnsel in het algemeen, met of zonder degezamenlijkheid van
deszelfs onderscheidende kenmerken, als
hevigen wind, ha el of re en donder en
bliksem • doch men zegt ook, inzonderheid
van beide laatste toevalligheden, wanneer
die te wachten zijn : er is een onweer aan
de lucht. De bijvoeging van bui, in ONWEERSDUI, verzwakt den zin, wat de hevigheid betreft, en die van vlaag, in ONWEERSVLAAG,
ontkent de aanhoudendheid. DONDERBUI, gelijk het woord blijkbaar aantoont, geeft
bepaaldelijk te kennen, dat er donder bij
plaats heeft. STORM ziet hoofdzakelijk op het
geweldig waaijen, en word meest gebezigd
van een onweer op zee,
waar inzonderheid
de onbetembare wind in aanmerking komt.
Dat schip heeft zijne ankers in eenen storm
verloren. Ook werkwoordelijk : het stormde
vreesselijk nit het Noordoosten. NOODWEER is
van sterker beteekenis, dan al de vorige voorden , en vooral dan tegebruiken , wanneer
zich de onderscheidene eigenschappen van het
onweder , als degeweldige wind, stortregen,

NUK.

of hageljagt , donder en bliksem bijeen vertoonen • het woord duidt overigens het verschijnsel , bijzonder van deszelfs schrikbarende en verwoesting dreigende , zijde aan.
NOODWENDIG , zie Noodig,
NOODZAKELIJK , zie Noodig.
NOOT , AANTEEKENING.
Teregtwijzende , of ophelderende verklaring van eenige stelling in een geschrift. Het
eerste woord is het onduitsche , met dezelfde
beteekenis , als het laatste. Echter maakt het
gebruik , tusschen de beide , veelal dit verschil , dat het degedachte aanmerkingen
NOTEN noemt, wanneer zij onder de bladzijden , AANTEEKENINGEN 9 wanneer zij achter het
werkgeplaatst zijn.
NOPEN zie Bewegen,
NORSCH , zie Barsch.
NU, THANS TEGENWOORDIG.
In het voorhanden tijdstip , onderscheiden
van het verledene en het toekomende.
TEGENWOORDIG is het woord voor die derde
onderscheiding van den loop des tijds , door
welke het verledene en toekomende met elkander verbonden worden. MANS beduidt
het tegenwoordig gedeelte van den tijd
wanneer wij dien abstracto , NU , wanneer
wij dien in concreto , beschouwen. In het
eerstegeval , namelijk , nemen wij dien tijd
als ledig , en enkel als de volgorde van vroeger en later •; in het tweeds geval zien wij
denzelven in het verband dergebeurtenissen , toestandsveranieringen en lotswisselingen , die de werkelijke tijdsonderscheiding
te weeg brengen. Nu duidt dus eenen toestand aan, die met eenen toestand gelijktijdig
en in dezengegrond is. Het is voor den als
tegenwoordig gedachten tijd , hetzelfde wat
toen voor den verledenen , en alsdan voor
den toekomenden tijd is. Op gelijke wijze
is titans voor den tegenwoordigen ti' hetzelfde , wat eertijds voor den verledenen, en
hierna voor den toekomenden tijd is. Titans
beduidt derhalve altos den , voor ons ,
tegenwoordigen tijd; nu slaat dikwijls op
eenen , voor ons verledenen, dock , met betrekking tot eenen te kennen gegeven toestand , als tegenwoordig voorgestelden tijd.
Hi' had dat ambt aanvaard ; nu moest hi)*
het ook waarnemen. Van daar ook, dat men
niet zeggen kan : titans kwam de eene , dan
de andere, maar wel nu kwam de eene , dan
de andere. Zoo insgelijks : het valt nu en
dan voor , niet titansen dan.
NUKzie
,Luim.
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NUT, NUTTIGHEID.
Wij hebben reeds NUT met baat, voordeel
en winst vergeleken ; zie Baat. Hier staat ons
nog te onderzoeken, in hoe verre het eerste
woord van het daarvan afgeleide NUTTIGHEID
verschilt. Het bijvoegelijke nuttig is zoo veel
als nut kunnende aanbrengen, en het zelfstandigenuttigheid derhalve de hoedanigheid
van nut te kunnen aanbrengen. Paarom zegt
men niet : tot nuttigheid,
maar wel lot nut
van het algemeen, De schouwburg keep zeker
zijne nuttigheid (dat is, de hoedanigheid van
nut te kunnen aanbrengen), dock wat nut
steekt er in voor dengenen (dat is, wat baat
heefter degeen van), die er slechts heengaat,

NUTT.

om zich to vertoonen, zonder eenige oplettendheld te hebbenvoor het tooneel? — Op dezelfde wijze is ook het bijvoegelijke nut van
nuttig te onderscheiden. A lle wetenschappen
zOn nuttig, loch niet alle zijn u even nut,
er is namelijk geene wetenschap, of zij kan
nut aanbrengen, maar daaruit volt niet, dat
door elke derzelver evenzeer uw weistand in
het bijzonder zal vermeerderd worden. Tot
mine eigene beoefening verkies ik de nutste ;
om er boeken over te schrijven, de nuttigste.
NUTTIG, zie Nut.
NUTTIGHEID, zie Nut.

OCH, zie .iii.
OCHTEND, zie Morgen.
OEFENEN, zie Betrachten.

OEFENEN, PLEGEN.
Bedrijven. Geweld OEFENEN. Geweld PLEIs er eenig verschil tusschen deze beide
uitdrukkingen , dan lit het daarin , dat
geweld le en stellig aanduidt, dat de persoon des werkwoords het zelf bedrijft, terwiji
geweld oefenen kan gezegd worden van
iemand, die hetgedacht geweld door anderen
doetplegen.
GEN.

OEVER, zie Boord.
OF, OF SCHOON, SCHOON, HOEZEER, HOEWEL, ALHOE-

het woord zelf uit, dat bepaaldelijk de hats
omvat wordt, doch maakt dit, in hetgebruik,
met OMARMEN geen verschil, en zelfs wordt
bij beide woorden nog daarenboven een kus
verstaan. Hi' omhelsde (of omarmde) zijnen
vriend. Zif omhelsde (of omarmde hare
vriendin. Omhelzen wordt voorts, omarmen
niet, invelerleigevallen, overdragtelijk gebezigd, voor, uit voile overtuiging, met een
genegen hart jets kiezen..Eerie godsdienst
omhelzen. Eengevoelen, eenegelegenheid,
omhelzen. Ook is, vane man, en met
betrekking tot de vrouw, gesproken, onthelzen, eene beschaafde uitdrukking, die hetzelfde zegt als : haar bijwonen. Van daar,
dat, in den hierboven eerst opgegevenen
eigenlijken zin, somwijlen omarmen boven
omhelzen kan te verkiezen zijn. H ij. omarmde
zljne nicht. Zie omvademen, op Omvatten.

WEL.

Voegwoorden van toegeving. ALHOEWEL iS
hetzelfde als HOEWEL, met de onnoodige ver, eertijds aal. Zoo heeft ook
leng in van al
SCHOON dezelfde kracht als het zamengestelde
OFSCHOON, weiks eerste lid, OF, ook op zich
zelve, in bijkans denzelfden zin gebruikt
wordt. Of gi:j dat zegt, het kan niet baten.
Tusschen ofschoon, schoon, hoezeer, hoewel,
is overigens, in de meeste gevallen, volkomene overeenkomst van beteekenis, mits het
toegegevene stellig voorgesteld worde. Ofschoon, (schoon, hoezeer, hoewel,) het reeds
zorner is, nogtansga ik nog niet naar buiten.
Maar wanneer het toegegevene in het onzekere voorgesteld wordt, hetwelk de aanvoewoords
geeft
g
ende wijs
des werk te kennen
,
Isenkel schoon of ofschoon, maar niet hoezeer
of hoewel te gebruiken. 1k zoude niet vreezen, ofschoon nu een leer voor de poorten
verschene.
OMARMEN, OMHELZEN (OMHALZEN).
Met de armen omvatten, ten teeken van
genegenheid. In OMHELZEN, hetzelfde als het,
in dezen zin, verouderde OMRALZEN drukt

OMBAZUINEN,

UITBAZIJINEN.

Overal, als met bazuingeschal, dat is, op
eene luidruchtige wijze aankondigen. Steeds
hoort menhem zUnen eigenen iqUITBAZIIINEN •
dat is, bij alle gelegenheden snoeft hij. Stelt
men daarvoor ommzuiNEN, zoo is de zin in
zoo verre versterkt, dat de snoever tevens
voorgesteld worth, als de gelegenheden daartoe zoekende.
OMBLADEREN, DOORBLADEREN.
De blades van eenboek bier en daar omslaan. Tusschen beide woorden is, in de eerste
plaats, dit spraakkunstig verschil, dat, bij
OMBLADEREN, het voorzetsel altijd scheidbaar
is, en DOORBLADEREN hetzelve, zoowel onscheidbaar , als scheidbaar heeft. Bij ombladeren
wordt, voorts, niet altoos het oogmerk van
te lezen voorondersteld. •Omzichda rbij
eene houding te geven, zat hij een boek om te
bladeren. In doorbladeren, met het voorzetsel
onscheidbaar, ligt altijd het denkbeeld van,
aithans vlugtig, doorlezen opgesloten. Wan.
neer men degeschiedenis doorbladert. Met
het scheidbare voorzetsel , heeft door-
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blade
r en den zin van ombladeren • maar met
oogmerk om de eene of andere plaats te
vinden en te lezen. Ik heb het gansche
boek doorgebladerd, loch er die aanhaling
niet ingevonden. Daarentegen : ik heb het
gansche boek omgebladerd, loch het bewuste
briefje tusschen geene der bladzijden gevonden.
BRENGEN, zie Dooden.
OM
OMDAT, zie fiangemerkt.
OMDAT, DOORDIEN, VERMITS.
Wat omtrent naardien in vergelijking met
OMDAT, hierboven op aangemerkt, gezegd is,
geldt nog sterker ten aanzien van DOORDIEN,
dat overigens het naast met naardien verwant is •, zie Aangemerkt. VERMITS, komt
eigenlijk dan te pas, wanneer men, tot redengeving, iets aanvoert, zonder hetwelk, het ten
gevolge van dien gebeurende,niet zoude plaats
hebben. 114 blz)11 weg, vermits het weder zoo
slecht is ; -waarbij ondersteld wordt , dat
hij zoude gekomen zijn, indien het weer
bete geweest ware. Permits hi' wegblijft ,
ga ik nit.

OMGEKEERD,

VERKEERD.

OMGEKEERD heeft

betrekking op den stand,
waarin lets zich bevondeu heeft , om het
even of die de re to stand zij , of niet. VERKEERD zietenkel op dien stand , welken het
ding behoort te hebben. Wanneer iemand
een portret in de hand houdt, met het hoofd
benedenwaarts, zegt men tot hem : gij moet
het omgekeerd houden , anders hebt gij het
rerkeerd, dat is , gij moet het in den tegenovergestelden stand plaatsen van dien het
thans heeft , anders is het niet in zijnen behoorlijken stand.
OMGEVEN , zie Berennen.
OMGEVEN , zie Omvatten.
OMGRENZEN, BEGRENZEN.
Ingrenspalen insluiten. BEGRENZEN kan
op eene , of meer, of alle zijden zien •, OMGRENZEN heeft bepaaldelijk de beteekenis van
rondom inslui ten.
OMHALEN, zie i I fbreken.
OM HALZEN, zie Omarmen.

OMHEBBEN, AANREBBEN, OMHOUDEN, AANHOUDEN.
Tusschen deze woorden, alsmede tusschen
onekr(jgen en aankrijgen, omlaten en aanOMDRAAIJEN, zie Omkeeren.
laten, op de 'deeding toegepast, is hetzelfde
verschil, als tusschen omdoen en aandoen
zie Behandelen en
OMGAAN , (MET IM
zie Aandoen. Men heeft, of houdt, of krijgt,
Oman
Omgang.
of laat, wide kleederen om, naauwe aan.
Heeft hi zijnen nieuwen mantel al ONGEHAD ?
OMGANG, VERKEERING.
Heeft hi' zz:jnen nieuwen rok al AA.NGEHAD ?
Met iemand omgaan , OMGANG hebben, of
lk heb den mantel OMGEHOUDEN. Ile heb den
verkeeren,zijn alle uitdrukkingen van dezelfde
rok AANGEHOUDEN.
beteekenis ; en wanneer het Iaatste woord
verkozen wordt in bet spreekwoord : waarmee men verkeert , daarmee wordt men OMHEINEN, zie Afsluiten.
geeerd, is zulks alleen- rijmshalve, en zoude
daarvoor even goed kunnen gezegd worden OMHELZEN, zie Omarmen.
sat , of om gan g heeft. Wanneer echter
omg
bij verkeeren het voorwerp een meisje is, OMHOUDEN, zie Omhebben.
en men hetzelve niet door middel van het
voorzetsel met , maar door het voorzetsel OMKANTELEN, zie Omvallen.
over, met het werkwoord verbindt, heeft het
laatste de beteekenis van vrijen. Even zoo OMKEEREN, OMDRAALIEN, OMLEGGEN, OMSTULPEN, OMWENDEN, OMWENTELEN, OMROLLEN.
is het met het naamwoord VERKEERING. Ver Aan een ligchaam eene tegenovergestelde
keeren over eenmeisje makers is haar vrijen.
rigting even. Bij OMKEEREN is, in zeker
Hoe lang heeft hij reeds verkeering over Naar
opzigt, hetvoorzetsel overtollig; en de kleergehad ? Overigens l it in het naamwoord
maker zegt zelfs meer gewoonlijk : eenen
verkeering, meer bet denkbeeld van gemeenrok keeren, dan dien omkeeren. In dien zin
zaamheid, dan in om an , waarom ook het
beteekent het woord het binnenste buiten
laatste veelal met het bijvoegelijk woord gebrengen. Anders is het ook het onderste
meenzaam verbonden wordt :gemeenzaboven keeren : ik heb inlyn kopje omgekeerd.
men om an met iemand hebben. Ook wordt,
Of, het voorste achter brengen : zich ommeer
in het algemeen , voor zamenleving
.
keeren. Van daar het bevelwoord in de
verkeertng, dan om an gehezigd. Er is niet
krijgsdienst : keert-om Ook DRAAIJEN , op
veel verkeering in deze stall. De gezellige
of
zich zelf, is reeds lets in zijnen kris of
verkeering.

OMDOEN, zie Aandoen.
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om zijn middelpunt, bewegen, Het voorzetsel
on client, daarbij, om aan te duiden, dat
die beweging zoolang wordt voortgezet
totdat het bewogen wordend ding in de
tegenovergestelde rigting kome. Wat dit
woord inzonderheid van omkeeren onderscheidt, is het denkbeeld van eene daarbij
plaats hebbende drukking op het middeIP De kraan van eene koffijkan ontdraaijen. Draai uw hood eens om. Eene
duif den nek omdraaijen.OmwENDErt verschilt
van ontdraatjen daardoor, dat het hoofdwoord wenden geenszins de drukking op het
middelpunt, maar de geleidelijke beweging
desganschen voorwerps anduidt. Een
schip omwenden. Zich omwenden. Het
laatste kan ookgebezigd worded van een
enkel ter zijde wenden, zonder dat men zich
g
eheel omkeert. Een ander verschil tusschen
omwenden en omkeeren is reeds bij eene
vroegere gelegenheid opgemerkt •, zie Draai.
jen. OMLEGGEN zegt men voor het onderste
boven wenden van iets, dat lit. Leg de lank
om. OMSTULPEN heeft de bijzondere beteekenis
van iets het onderste boven te keeren, dat
daardoor met de opening op den grond
geplaatst wordt. Oneigenlijk, wordt nog
ontwenden gebezigd van eene verandering
in den staatsvorm, of de regering. De re e•
ring van den staat was weldra omgewend.
Bezigt men daarvoor omkeeren, zoo duidt
men, meer bepaaldelijk , eene geweldige
verandering aan. Daarvoor heeft men ook
het naamwoord staatsomkeering , anders
niet : staatsomwending, gelijk nit het voorgaande zoude schijnen te volgen, maar, door
een standhoudendgebruik, staatsomtventeling, of enkel ontwenteling. De fransche
omwenteling. ONWENTELEN, i 11 den eigenlijken
zin, is,gelijk de vorming des woords met
zich brengt, een gedurig of aanhoudend
omwenden. Daarbij gaat eater de beteekenis van het achterste voor, of van de eene
naar de andere zijde, verloren, en wordt
daarmede alleen zulk eene aanhoudende
wending of keering bedoeld, waardoor het
onderste boven komt. Zie de dubbele beteekenis van het onzamengestelde wentelen
hierboven, op Draaijen. Eenen steen omwentelen. ONROLLEN is eengestadig omwentelen, zoodanigerwijze, dat men het voorwerp tevens doe voortbewegen. In omrollen,
vooral, is het voorzetsel overtollig, ten zij
het rollen om iets heen bedoeld wordt
immers duidt reeds rollen, op zich zelf, de
beweging van eene schijf aan, die derwijze
om hare as wentelt, dat zij voorwaarts verplaatst wordt. Alle de hier behandelde woorden, uitgezonderd ontleggen, zijn overigens
zoo wel onzijdige, als bedrijvende, werkwoorden. Zoo is mengewoon te spreken van de
jaarlijksche omwenteling, a nders omloop,
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der aarde, om de zon. Naar het opgemerkte,
zoude omrolling (onduitsch rotatie) daarvoor
het eigenlijke woord zijn. Zie verder Om vallen.
OMKOMEN, zie Sterven.
OMKRIJGEN, zie Onthebben.
OMLAAG, zie Beneden.
OMLATEN, zie Omhebben.
ONGEVEN, OMRINGEN
OMLEGEREN, BERENNEN,,
ONSINGELEN , INSLUITEN.

De vi'if laatste uitdrukkingen zijn onder
een leper
om eeneplaats le en eene plaats met eerie
gelegerde krijgsmagt omringen. Het is dos
belegeren en insluiten tevens.

13EREN NEN vergeleken. OMLEGEREN is

OMLEGGEN, zie Omkeeren.
OMLOOPEN, zie Omvallen.
OMPLOFFEN, zie Omvallen.
OMPRATEN, zie Overhalen.
OMRINGEN, zie Omvatten.
OMRINGEN, zie Berennen.
OMROLLEN (bedrijvend en onzijdig) , zie
Omkeeren.
OMROLLEN (onzijdig), zie amvallen.
OM SC HRIJVEN ,ONTWIKKELEN ,ONTVOIJW EN VER ILL/S..11EN VERDUIDELLIKEN, OPHELDEREN, UTTLEGGEN, VERTOLKEN, VERTALEN, OVERZETTEN.

Door middel van andere woorden duidelijk maken , met eên woord VERDUIDELIJKEN .
Bij OMSCHRLIVEN is het hoofddenkbeeld , dat
de woordelijke zin door meerdere woorden
verduidelijkt worth. lk zal irt de plasts van
den Apostel omschrtjven. ONTWTKKELEN ziet
op den dadelijken zin •,het is de uiteenzetting
der zaak in hare deelen. De beknoptheid van
ons voorgeschreven.bestek verhindertons, in
eeneandere ontwikkelen te treden. Het wordt
niet alleen van de tekennengeving eener
zaak, maar van de zaak zelve gebezigd •, wanneer die door zich voordoende omstandigheden meer en meer kennelijk wordt , zegt
men : de zaak ontwikkelt zich. ONTVOUWEN
ofschoon , wat het spraakkunstig beeld betreft , het meest met ontwikkelen overeenkomende is in dezen laatsten zin nooit te
gebruiken. Het verschilt, overigens, van ontwikkelen , daardoor in beteekenis , dat het
nietaltoos , gelijk dit , slechts a1s de verdui-

35
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SINGELEN zie Berennen.
delijking van jets, dat reeds ten deele bekend OM
gemaakt is , voorkomt , maar ook voor eene
eerste kennisgeving gebruikt worth, en aldus OMSLAAN , zie Omvallen.
slechts duidelijk verhalen beteekent , inzonIJDLOOPIG BREED, BREEDVOERIG,
de bij dichters. Ook VERKLAREN eigen- ONSLAGTIG, WIJDLOOPIG,
UITVOERIG OMSTANDIG.
lijk klaar, of helder , maker , komt menigInstag is eigenlijk iets, dat om iets anmaal enkel in den zin van vermelden voor :
ders omgeslagen worth, als de omslag van
onder cede verklaren. In de betrekking,waareen bock • bij overdragt , slommer , bezigin wij het hier met de andere woorden, of
heid : eenengrooten omslag hebben. Zoo zegt
bepaaldelijk met verduidelijken 9 vergelijken,
men : iets met eenengrooten ornslag verhalen,
nanaelijk in den zin van duidelijk , verstaan,
als ware heteene
menigte van woorden om
baar makes 9 verschilt het van OPIIELDEREN
de zaak heenslaan. OMSLAGTIG , op den
dat toch ook, eigenlijk , helder of klaar maschrijf- of spreektrant toegepast beteekent
ken is , door de verschillende kracht der
dus met eertangrooten omhaal van woorden,
voorzetsels. Wat men verklaart , maakt men
zoo, dat de zaak wel beter , met meerdere
ten eenenmale duidelijk en verstaanbaar
beknoptheid , had kunnen uitgedrukt zijn.
as het een men opheldert, geeft men slechts
Het verschilt dusgrootelijks van OMSTANDIG
eenen meerderen graad van duidelijkheid.
hetwelk enkel to kennengeeft, dat alle of de
Met eenegelzjkenis zal ik u de zaak opheldemeeste bijzondere toevallen der zaak verres. U ITLEGGEN , wat het beeld betreft, het
meld worden. Een omslagtig verhaal is
naast met ontwikkelenen ontvouwen verwant,
bijzonder hinderlijk voor dengenen , die
maakt het punt van aanraking uit uit
meest naar een oinstandig verhaal verlangt.
hoofde van hetwelk wij de Brie volgende
Wat omstandig is , ten aanzien van een verwoorden met de voorgaande in verband
haal , is UITVOERIG , ten aanzien van een verbrengen. De grond tot de onverstaanbaartoo g. Het beteekent , dat het onderwerp ten
t namelij,
o
k kan
wel
zo
heid eerier voordrag,
einde toegevoerd, volledig behandeld is. De
in derzelver eigene duisterheid,als ook daar-'
uitvoerigste verhandeling. Bij het vertoog ,
dat zijn i eene niet bekende taal
gg
in lien,
is verde WIJDLOOPIG hetzelfde, als oinslagtig
geschiedt. In het eerste geval, bedient men
bij het verhaal •; door eene wzjdloopige bezich, tot verduidelijking , van andere woorhandeling wordt het onderwerp noodeloos
den uit dezelfde taal. In het tweede geval,
gerekt. BREEDVOERIG ook enkel BREED 9 kan
kan de verduidelijking alleen door middel
voor omstandig of uitvoerig gebezigd worvan eene andere bekende taal plaats hebben.
den. Een breed, of breedvoerig, verslag van
Beide wordt UITLEGGEN geheeten • --met anietsgeven. Eene stelling in het breede, of
woorden van dezelfde taal : een raadsel
Jere
,
breedvoerig , betoogen. In het breedvoerig
eenen droom, uitleggen ; — door middel van
verslag , worden de omstandigheden niet
uitlegeene andere taal : denslechts aangestipt, maar ontvouwd • in
gen. In den laatsten zin, no tans , wordt
het breedvoerig betoog worden de onhet vvoord schier enkel van den bijbel gederscheidene deelen van het onderwerp
bezigd.Van daar uitlegkunde en uitlegkunverklaard en ontwikkeld. amstandigheid
Wig. De gezatnenhjke uitleggers van den bijbel.
en uitvoerigheid zijn prijsselijke eigenAnders zegt men, voor het verstaanbaar maschappen van eenen schrijver • breedkendoor
middel van eene andere
taal
,
,
voerigheid kan somtijds noodwendig zijn,
ERTOLKEN Of VERTALEN. Het eerste wordt
V
omslagtigheid en wijdloopigheid vermijde
verkozen wanneer eerie mondelinge vermen.
duidelijking, door middel eener andere taal,
bedoeld wordt, het tweede, wanneer die bij
geschrifte
geschiedt. Anders 1S OVERZETTEN OMSLINGEREN , zie Ornvallen.
daarvoor het woord, hetwelk uit zijnen card
medebrengt , dat men aan een ten papiere OMSLUITEN, zie Afsluiten.
brengen denke. De overzetters van den
bijbel. Een bock, nit het grieksch in het latijn, OMSPANNEN, zie Omvatten.
uit het fransch in het hoogduitsch, uit het
hollandsch in het engelsch overzetten. Wat OMSTANDIG, zie Omslagtig.
no tans gedrukte werken betreft is vertalen
de meestgebruikelijke , en ook de, in de OMSTORTEN, zie Omvallen.
daartoe betrekkelijke wetted voorkomende
bewoording. Van daar , vertaler, vertalen . OMSTULPEN, zie Omkeeren.
Nooit vindt men , ter aanduiding , dat bet
bock een oorspronkelijk werk is, op den
titel : niet overgezet maar wel soms , niet
vertaald.

OMTREK, zie Omvang.
OMTRENT, zie Haast.
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OMTUIMELEN, zie Omvallen.
OMTUINING, zie Haag.
OMVADEMEN, zie Omvatten.
OMVALLEN,

OMSLAAN, OMSTORTEN, OMPLOFFEN,

OMSLINGEREN, OMWAAIJEN, OMWAGGELEN, OMZAKKEN, OMLOOPEN, OMKANTELEN, OMTUIMELEN,
(OMWENTELEN,) OMROLLEN.

Met het bovenste naar beneden vallen.
Men bezigt het algemeene woord OMVALLEN
inzonderheid van iets, dat meer hoog clan
breed is, en zoodanigerwijze van rigting
verandert, dat het in de lengte komt te liggen. De kandelaar viel orn. Echter bepaait
zich hetgebruik daartoe niet alleen, en men
zegt ook, bij voorbeeld, de muur is om evallen, de boot viel om, waarvoor anders,
gelijk wij straks zien zullen, omgestort, of
kantelde om. OMSLAAN is daar eene wijziging
van, en beteekent met snelheid omvallen.
Het rijtuig sloe om. Inzonderheid wordt het
van vaartuigen, in het water, gebezigd : de
boot sloeg orn. OmsToirrEri (de bedrijvende
beteekenis, als : eene kan met wtjn omstorten,
bier buiten aanmerking gelaten,) is omvallen
en invallen tevens, zoo namelij,
k dat wel het
bovenste ter zijde valt, loch daarbij tevens
instorting plaats heeft. Het huis is omgestort.
De muur is ontgestort. OMPLOFFEN is eene
andere wijziging van omvallen, namelijk,
omvallen, dat het loft. OMSLINGEREN, door
slingeren, OMWAAIJEN, door den wind, OMWAGGELEN, door waggelen, OMZAKKEN, door zakken, omvallen. OMLOOPEN wordt, met het
denkbeeld van vallen, enkel van draaiwerktuigen gebezigd , wanneer namelijk de
draaijing , toeval,
bij
en zonder de anders

daartoe aangewende beweegoorzaak plaats
heeft. 'let rad is van zelf omgeloopen. OnKANTELEN wordtgezegd

van iets, welks regtopstaande zijde snel omslaat. De balk kantelt
om. Verder ook wel van zoodanige voorwerpen, die wel juist eene regtopstaande zijde
hebben, maar bij welke het omvallen of
omslaan, nietternin, zijne oorzaak in eene
topzwaarte van eene der zijden heeft. Het
drip en der verschrikten naar de eene zijde,
deed de boot omkantelen. (Daarentegen : door
den nevi en wind, sloe de boot ont.) Het gevolg, nu van het omkantelen kan wel zijn, dat
het omslaande voorwerp nog eens omsla. In
zulk eengeval, zegt men daarvoor °mumno tans het voorzetsel enkel in
waarbij
LEN ,
zeker opzigt zinversterkend is, naardien reeds
op zich zelf, het onderste boven
tuintelen
,
rollen beteekent. Hetglas tuimelde om,, zonder te breken. (Wat den aard der beweging
betreft, zoude OIWENTELEN daarmede gelijk
zijn • loch dit geeft niet het begrip, dat die
beweging door eene toevallige oorzaak ge-
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schiedt, gelijk dit in het algemeen het kenmerkende van vallen is.) De omtuimeling, of
dubbele omkanteling, voortgeiet wordende,
zoodat daaruit tevens eene voortgaande verplaatsing ontstaat, hetwelk zelden anders,
dan met ronde, of nagenoeg ronde, ligchamen kan gebeuren, wordt zulks OMROLLEN
genoemd, hoewel, in dezen zin, de bijvoeging
van het voorzetsel eerder zinverzwakkend ,
dan zinversterkend te achten is. Het enkele
rollen , toch , beteekent ten voile de wijs van
den val , bij voorbeeld , van een road ligchaam langs eenen schuinschen grond. Een
kogel , in zulken stand geplaatst, zal , bij den
eersten aanstoot, rollen. Zegt men nu , door
dezen stoot , rolde de kogel am , zoo heeft dit
den schijn , als wilde men te kennen geven
dat de, misschien zeer zware , kogel , slechts
Unmaal omgerold is. Over omwentelen en
omrollen , in de bedrijvende beteekenis , zie
0 mkeeren ,
OMVANG , OMTREK.
OMTREK is , eigenlijk , een haal of trek ,
welke men met eene pen , of een ander
werktuig , in het rond trekt , om daardoor
eene ruimte te bepalen. Verder, in het algemen , eene begrenzing. OMVANG geeft het
denkbeeld van eene begrenzing , maar bepaaldelijk met inzigt op de daardoor omvangene ruimte. Omtrek ziet dus op het uiterlijke, omvang op het innerlijke. Van daar het
verschil in de overdragtelijke beteekenis.
Net eene ruwe schets doet men een onderen orntrek kennen. Men moet wel
in zijn
were
zeer uitvoerig zijn, om het in zijnen ganschen
omvang te behandelen.
OMVANGEN , zie Omvatten.
OMVA.TTEN,

OMVADEMEN, OMVANGEN, OMGEVEN,

On-

OMSPANNEN, OMRINGEN , OMSLINGEREN ,
,
VLECHTEN , OMWINDEN , OMWOELENOMZETTEN.

De eigenliike beteekenis van OMVATTEN is ,
met de hand , aan alle kanten vatten of ingebruikt
men het
sluiten. Somwijlen
echter
k voor in de armen sluiten. In dezen zin
oo
lleen , hebben wijt he bier met OMVADEMEN en
a
omvANGEN te vergelijken. Voor in de armen
sluiten , heeft men anders het eigenlijke
woord omarmen. Doch hetgebruik hecht
daaraan de beteekenis , dat de omvatting uit
negenheid geschiedt. Omvatten is ontbloot
ge
van dit nevenbegrip, en men zegt, dat de eene
worstelaar den anderen ontvat, niet ontarmt.
Bij het voorheen meer , dan thans , gebruikelijke omvademen, een woord van den dichterlijken of sterk gespierden stij1 , heerscht het
begrip der genegenheid nog sterker. Al
kussende heb ik uwen hals omvademd. OMVANGEN, voor omarrnen of omhelzen , vindt
men in den bijbel : ende hem omvangende
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seyde hij • ook duidelijkheidshalve met het
naamwoord armen er bijgevoegd : ende hi'
ontvinghse met syne armen • zie Omarmen.
Doch omvangen , en ook omvatten, heeft

van insluiten in het
rie verdere be t
ee
algemeen. A ben met deze ketenen omvangen. De klim omvangt den eik. Edele gesteenten , in eene gouden kas omvat. Omvangen

schijnt daarbi j, meer de beteekenis van sterke
of knellende insluiting te hebben , dan omvatten. Meer heerscht dit nevenbegrip bij
duim
enmiduim
omsp AriNEN, eigenlijk , met den
delsten vinger , of ook met de uitgestrekte
v' ern , van het uiterste des duims of , tot
aan het uiterste des pinks toe, omvatten, en
verder lets , door strakke uitspanning, om
een ander ding ommaken. Het begrip der
beknelling vervalt ten eenenmale bij OMGEYEN, he t elk ook oneigenlijk gebruikt wordt,
als • hi is met heerltjkheid omgeven. OMRINGEN, ofschoon , eigenlijk , met eenen ring
om even , wordt evenzeer oneigenlijk , in
ruimeren zingebezigd : stag omringe u's
Hemels vrede. Zie , over de beide laatste
,
woorden
meer op Berennen. OMSLINGEREN
is met wenteltrapswijze draaijingen omgeven : met een festoen van letterbloemen om slingerd • OMVLECHTEN , als met viechten omgeven. Het hood met eenen krans omvlochten. Minder edel is OMWINDEN : met eenen dock
omwonden •; en allerminst OMWOELEN: de Inasten,tnet kabels ontwoe/d.—OmzETTEN is rondom
bezetten, eigenlijk en oneigenlijk : een doosje
met diamanten omzet, Het dorp is omzet.

OMVLECHTEN , zie Omvatten,
01VIWAAIJEN, zie Omvallen.
OMWAGGELEN, zie Omvallen.
OMWENDEN, zie Omkeeren.
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te hoeden of te wachten. Men kan in deze
zaak niet behoedzaamgenoeg zijn. Daartoe
behoort, zoo veel mogelijk , te voorzien,
welkegevaren zouden kunnen ontstaan , dat
is, VOORZIGTIG te zijn. Hij is voorzigtig in al
zzjn doers. Ook als tusschenwerpsel : voorzigtig ! zie toe , dat gzj niets breekt ! Gelijk
men nu zegt : heb er een omzien na , in
den zin van : wees ergerust op , zoo is OMZIGTIG degeen, die als het ware naar alle kan,er ook
ten omziet , om te ontdekkenof
eenig gevaar opkome. De voorzigtige man
berekent alle kansen • de behoedzame is zelden voortvarend • de omzigtige , somtijds
wantrouwend. Zie,
overigens, behoedzaam
en voorzigtig, met bedachtzaam , beraden,
bezonnen, vergeleken op Bedachtzaam.
ONAANGENAAM , ONBEHAGELIJK.
Onlust verwekkende. In de eersteplaats,
beteekent ONBEHAGELIJK hetgevoel van onlust , alleen met betrekking tot wezenlijke
ongeneugten,
ONAANGENAAM ook enkel als het
g
emis van het gevoel der tevredenheid , ten
gevolge van teleurstelling in gehoopte en
verwaehtegeneugten. Het is onaangenaam,
wanneer een brief uitblijft , maar niet onbehagelijk. Daarentegen is eene koude kamer
in den winter zeer onbehagelijk. Voorts beteekent onbehagelzjk den ganschen toestand,
waarin wij ons bevinden , en die uit eerie
menigte kleine aandoeningen bestaat •; onaangenaam , daarentegen., ziet op elke van deze
kleine aandoeningen in het bijzonder. Eerie
muzijk , die niet met onze gemoedsgesteldheld in overeenstemming is , noemen wij
onbehagelijk, enkele toonen, onaangenaam.
Hiermede staat bet hoofdverschil in verband, dat de onbehageltykheid uit een duister
gevoel ontstaat , hetwelk wij even min als
deszelfs oorzaken kunnen uiteênzetten , terwij1 wij oils van het on,aangenatne, zoowel als
van deszelfs oorzaken, klaarder bewust zijn.

OMWENTELEN (onzijdig), zie Omvallen.
OMWENTELEN (bedrijvend), zie Omkeeren,
OMWINDEN , zie Omvatten.
OMWOELEN , zie Omvatten.
OMZAKKEN, zie Omvallen.
OMZETTEN (met het voorz. scheidb.), zie Overhalen.

OMZETTEN (met het voorz. onscheidb.), zie

ONAANGEZIEN , IN WEERWIL VAN.
Niettegenstaande. in een opzigt, is ONAANGEZIEN, in een ander opzig,
t IN WEERWIL VAN,
sterker. Onaangezien het verbod van den
lord kanselier, werd Byron's treurspel te
Londen vertoond. Of wel : in weerwil van
het verbod, enz. Wil men de krachteloosheid

van zoodanig verbod, in En eland , meest
doers uitblinken, zoo zal de eersteuitdrukking best het doel treffen. Wit men, daarentegen, meest op de weerspannigheid van den
schouwburgbestuurder drukken , zoo zal de
tweede te verkiezen zijn,

Omvatten.

ONACHTZAAM, zie Achteloos,
OMZIGTIG, BEHOEDZAAM, VOORZIGTIG.
BEHOEDZAAM is de een die op zijne hoede
is, die bezorgd is, om zich voor alle gevaar

ONAFHANKELIJK, VRIJ, VRANK EN VRIJ.
Doorgeene afhankelijkheid verbonden

of
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Het zoude opperviakkig schijnen , dat VR1J,
als eene stellige uitdrukking , sterker zijn
moest, dan ONAFHANKELIJK, waarbij slechts
de afhankelijkheid ontkend wordt. Het geval
is evenwel, dat in IWO. , dikwijis juist niets
meer, dan deze ontkenning lit. Toen zij nog
verloofde, Is uw
vrij was , voor dat zijhzic
knecht teen Nei vrij? van zijne huur ontslagen. Op vrije voeten, niet gevangen. Er
behoort niemand vrij te mjn, verschoond te
worden, van de algemeene verpligting. Dat
goed is nog vrij, onbezwaard. lk zit gaarne
vri j, niet bekneld. Wanneer wordt de zee
eens weder vrij ? niet meer door kapers
belemmerd. In hoever is de mensch in zijn
doen en laten vrij? door eenen zedelijken
dwang verhinderd. Daarentegen geeft onafhankelijkheid, veelal, meer het stellige begrip
van willekeur. Hi' heeft een onafhankelijk
vermogen, kan daarover naar willekeur beschikken. Reeds lang voor mijne meerderjarigheid, lee de ik onafhankelijk. Wie is er,
dien men, in den strengsten zin, onafhankelijk zoude kunnen heeten ? Zoo is dan ook de
vrijheid , niet de onarhankelijkheid , dat
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maar die zelden teugelloos, veelmin breidelloos noemen. De reden waarom toomeloos
eerder, dan de beide andere woorden,
niet
enkel voor onbedwongen of onbedwingbaar, maar in ruimeren zin voorgeweldig en
buitensporig, te nemen is, lit misschien
daarin, dat toom, in zijne eigenlijke beteekenis, reeds met meerdere ruimte hetgeheele
paardenhoofdstel, de teugel of teugelreep daarentegen meer bepaaldelijk den aan het bit
gehechten riem , eindelijk breidel het bit
zelve beteekent , en het beeld van beide laatste dus minder toepasselijk is op de voorstelling van lets , dat , gelijk woede en geweld,
in zijnen aard het begrip van bedwang uitsluit. ONBANDIG is buiten alien band, in den
zedelijken zin. De onbandigste bordeelen.
Zie ook Los.
ONBARMHARTIG, zie Barbaarsch.
ONBEBOUWD, zie Braak.
ONBEDACHT, zie Onberaden.

natuurlijk regt van den mensch, van hetwelk ONBEDACHTZAAM, tie Onberaden.
hij, in eene weigeregelde maatschappij, niet
dan op eene wettelijke wijze, kan verstoken ONBEHAGELIJK, zie Onaangenaam.
worden. — In sornmige gevallen, client de,
anders overtollige, zamenvoeging VRANK EN ONBEKWAAM, BESCHONKEN, DRONKEN.
VRIJ, of vrij en vrank, om zoo wel het stelDe beide laatste woorden, gelijk reeds op
BESCHONKEN aangemerkt is , geven (lien toelige begrip der willekeur aan de eene, als de
ontkenning der afhankelijkheid aan de andere
stand te kennen , waarin , doorgebruikten
zijde, duidelijker voor te stellen. Hij gaat
geestrijken drank , of door eenige oorzaak ,
vrij en vrank over de straat. GO zijt nu weder
wier werking met die van een geestrijk vocht
vrank en vri j.
gelijk staat , het denkvermogen verward , en
de mat van den geest over het ligchaam belemmerd is. Gelijk BESCHONKEN eene zachterc
ONBANDIG, TOOMELOOS, TEUGELLOOS, BREIDELuitdrukking is V001" DRONKEN , ZOO iS ONBELOOS.
KWAAM zachter dan beide. glen vindt hem
Het bit,
of de breidet, met den toom en
nooit onbekwaam. Over de ruimere beteeketeugel, door middel van welke de mensch
het sterke en vlugge ros met eenen vinger
nis van dronken, zie op Beschonken. In
bestuurt, heeft aanleiding gegeven tot veeldien zin, is onbekwaam , even weinig als
vuldigeflguurlijke spreekwijzen, om bedwang
beschonken,
te gebruiken.
van onderscheidenen aard te kennen tegeven.
Zoo zegt men in toom houden, dat hetzelfde ONBELEEFD, zie Lomp.
is als beteugelen, of in to el houden, ook
breidelen, voor bedwingen, in bedwang hou- ONBERADEN , ONBEZONNEN , ONBEDACHT , ONBEDACHTZAAM, LIGTZINNIG, WUFT.
den • den vrijen toom laten, of geven, den
teugel vieren, buiten bedwang laten. De Brie
Zonder behoorlijke opmerkzaamheid op
tste der bovenstaande woorden, van dit
zijne handelingen en derzelver gevolgen.
laa
zelfde beeld ontleend, zijn ontkenningen van
ONBEDACHTZAAM is de een die gewoonlijk dus
alien bedwang. Er kan derhalve, uit derzelONBEDACHT te werkgaat. ONBERADEN geeft
ver aard ,
weinig verschil van beteekenis
eenen sterken, ONBEZONNEN eenen nog stertusschen dezelve zijn. Dus zegt men, onverkerengraad van onbedachtzaamheid te kenschillig, de TOOMELOOZE, Of de TEUGELLOOZE,
nen. Men kan echter , enkele malen, onberaBREIDELLOOZE , holt steeds
den, en zelfs onbezonnen te werk gaan, zoode
voort. N o tans is toomeloos het meest algeder juist LIGTZINNIG te zijn , hetwelk de hebmeene, en zal men noch teugelloos, noch
belijkheid
v te handelen aanduidt.
an zoo
breidelloos bezigen voor, bij voorbeeld : tooWUFT is niet zoo zeer onbedachtzaam , als
g
meloos wordt men teen
mij • ook zal men
wel onbestendig van gedachten , en alzoo
spreken van eene toomelooze geweldenarij,
inzonderheid der jeugd eigen.
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ONBESCHAAMD , ONBESCHEIDEN.
Niet beschroomd , om de regelen der welheid te overtreden. ONBESCHAAMD
voegelijk
is eigenlijk , zonder zoodanigen schroom
een bedrijf doende , waarover men zich
behoorde le schamen. ONBESCHEIDEN duidt
hetgemis van die beleefdheid , minzaamheld , inschikkelijkheid en billijkheid aan,
welke de welvoegelijkheid in de zamenLevin g vordert. Het ziet dus meer op de
zedelijke hoedanigheid van het bedrijf ,
dan wel op het bedrijf zelf. Men zegt derhalve : zich ergens onbescheiden, of onbeschaamd, indringen. Eene onbescheidene ,
niet eene onbeschaamde vraag. En daarentegen : eene onbeschaamde, niet eene onbescheidene to en. Kunt g if mij dit zoo onbeschaantd,
niet zoo onbescheiden, heeten lie en ?

ONBESCHEIDEN, zie Onbeschaantd.
ONBESCHOFT, zie Lomp.
ONBESTENDIG, zie Ongestadig.
ONBEVREESD, zie Dapper.
ONBEZONNEN, zie Onberaden.
ONBUIGZAAM, zie Eigenzinnig.
ONDER, zie Beneden.
ONDERAAN, zie Beneden.
ONDERDRUKKEN, VERDRUKKEr.
Geringere personen, in het verkrijgen van
dat gene, hetwelk zij ^met refit en biilijkheid
kunnen vorderen , verhinderen. Gelijk het
voorzetsel onder slechts den toestand der
vernedering aanduidt, doch het voorzetsel
ver de beteekenis geeft van zulk eene ontrukaan deszelfs bestemming , dat
king vannit aan
hetzelve daardoor onbruikbaar en bedorve n
wordt, zoo is VERDRUKKEN sterker, dan ONDERDRUKKEN. In eenen anderen zin , namelijk
voor beletten aan het Licht te komen,wordt alteen onderdrukken, niet verdrukken gebruikt.
De waarheid wordt vaak onderdrukt.

ONDERGAAN, zie Doorstaan.
ONDERGESCHREVENE, zie Onderschrevene.
ONDERGETEEKENDE , zie Onderschrevene.
ONDERHOORIGHEID, zie Aankleve.
ONDERMIJNEN , KRENKEN.
Benadeelen, verzwakken. KRENKEN is, eigenlijk, does krank worden •; bij ONDERMIJNEN is
hetbeeld genomen van het graven der mijnen,
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met oogmerk om een gebouw of vestingwerk
te laten instorten,of in de lucht te doen springen. Eene buitensporige levenswtjs krenkt, ook
ondermijnt, de gezondheid. In krenken ligt
nietzoo bepaaldelijk, als in onderntijnen,het
denkbeeld der allengsche werking. Men kan
iemandsgezag krenken, door eene enkele
daad ; men ondernaljnt het, door herhaalde
kuiperijen ; het eerste kan geschieden met
openbaar geweld, tot het laatste behoort list
en geheimhouding.
ONDERNEMEN, zie Beproeven.
AND.
ONDERPAND, PAND.
Een ding, waarop men in zoo verre aan
eenen anderen regten geeft, dat hij, ingevalle
aan zekere verbindtenis niet voldaan wordt,
zijne schade daarop verhalen kan. PAND is
oorspronkelijk een lap, een stuk stof, waaruit
een kleedingstuk vervaardigd wordt, of worden kan.Voorts, de werkelijke voor- en achterpanden van een kleed, bij ons evenzeer
pand, als in het fr. pan geheeten. Iemand
eenpand van zijnen rolescheuren. En daar
men nu weleer, bij gebrek van geld, niets
gevoegelijker tot zekerheid voor eene aangegane verbindtenis geven kon, dan een lap of
stuk stof, verkreeg het woord , even als andere
genoegzaam eensluidende woorden, in de andere verwante talen, de beteekenis van eenig
ding , even eel welk , hetwelk aan iemand
overg
, om hem tot zekerheid te
egeven werd
dienen voor het nakomen eener verpligting
j
egens hem •; bijzander, om tot zekerheid te
strekken voor de tern gave van daarop voorgeschotene elders. Panden zijn dus, eigenlijk, alle losse goederen, aan eenen schuldeischer over even om het verschuldigde, in
geval van wanbetaling, daaruit te vinden.
Vaste goederen, op welke op gelijke wijze
re ten van voorwaardelijk verhaal worden
afgestaan, worden, met een onduitsch woord,
hypotheek geheeten ; ONDERPAND is daarvan de
vertaling. Derhalve is onderpand eigenlijk
van tot zekerheidbestemde vaste goederen,
even als pand van in hetzelfde geval zijnde
tilbare have, te bezigen. Een pand verzetten

— lossen. Hetpand is verstaan. De wet eving omtrent het onderpand. Nogtans geeft
men ook de benaming van and aan datgene,
waarvan men zich ten onderpand zoude kun-

nen bedienen, ofschoon men zulks niet werkelijk doet; en men zegt, in sommige plaatsen;
eenpand koopen, voor een huis koopen.
ONDERSCHEID, VERSCHIL.
Het VERSCHIL is in de zaken zelve, en het
opmerken daarvan doet ons een ONDERSCHEID
maken. Din en die in geenen deele verschillende waren, konden ook niet ondcrscheiden
worden. Er is weinig verschil tusschen het
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eene en het andere. Men yin& hier en daar
een merkelijk onderscheid. Alle geruchten
zonder onderscheidgelooven. Met onder•
scheid er ens van spreken. 1k maak onderscheid, met Wien ik spreek. Zie Onderscheiden.

ONEC.

ONDERSTELLEN, zie Dunken.
ONDERTASTEN, zie Onderzoeken.
ONDERTUSSCHEN, zie Intusschen .
ONDERWERPEN, zie Bemagtigen.

ONDERSCHEIDEN, VERSCHILLEND, VERSCHEIDEN.
Niet dezelfde. ONDERSCHEIDEN duidt eene
ongelijkheid aan, loch minder van de
overeenkomst afwijkende, dan VERSCHILLEND. Wanneer, in eene vergadering, sornmige leden gaaf, andere onder eenige
voorwaarde, voor een voorstel spreken,
uiten zij onderscheidene gevoelens •, van eene
verscallende meening zijn diegenen, die
er teen
g
stemmen. VERSCHEIDEIN wordt
menigmaal voor onderscheiden gebezigd :
de verscheidene beteekenissen van een woord.

Eigenlij,
k van afscheiden, vaneenscheiden,
gevormd, beteekent het slechts de veelheid.
Verscheidene lieden denken er anders over.

Zoo is verschil de tegenstelling van overeenstemming • maar verscheidenheid en overeen•
stemming laten zich zoowel tezamen denken,
dat de ouden juist daarin het kenmerk der
schoonheid vonden.

ONDERWIJZER, zie Leeraar.
ONDERWINDEN, (ZICH) zie Durven.
ONDERZOEKEN, OPSPOREN, NAVORSCHEN, ONDERTASTEN.

Den aard en de wijs van een ding zoeken
te weten. Al wat men daartoe in het werk
stelt, beet ONDERZOEKEN. Er zijn echter dingen, bij welke de waarheid die er verborgen
lit,
g
bijwelke men deze dus met meerdere
oplettendheid en inspanning moct OPSPOREN.
De daartoe aangewende werkzaamheid van
dengeest is het een INAVORSCHEN genoemd
wordt. ONDERTASTEN is slechts een oppervlakkig onderzoeken.
ONDEUGD, zie Goddeloos.
ONDEUGEND, zie Goddeloos.

ONDERSCHEIDEN, zie Afscheiden.
ONDICH.T, zie Onrijm.
ONDERSCHREVENE, ONDERGESCHREVENE, ONONDIEPTE, zie Droogte.
Die iets met zijne handteekening bekrachtigt. ONDERGETEEKENDE wordt in den deftigen ONDOENLIJK, ONMOGELIJK.
stip bij voorkeur gebezigd. Anders is ONDERONDOENLIJK iS het een niet gedaan kan worden, ONMOGELLIK, wat niet geschieden kan.
GESCHREVENE daarmede van dezelfde beteekenis. Dat daarvoor ONDERGESCHREVENE gezegd
Het onmogelzYke is derhalve altoos ondoenlijk,
wordt, geschiedt enkel door een misbruik, of
niet het ondoenlijke altoos onmogegjk.
liever wangebruik. De brief, de wissel, enz.,
is onderschreven, dock de naam onderge- ONDBAAGBAAR, ONDRAGELIJK.
schreven.
Datdragen
niet
d in
is. Het te
eerste altij
den eigenlijken, het tweede altijd in eenen
ONDERSTAAN, zie Durven.
oneigenlijken zin.
DERGETEEKENDE.

ONDERSTAND, BIJSTAND, HULP.
Werking tot eens anders belang. HULP is
ordt
wordtzoo wet voor
het afgemeene woord ,
levenslooze zaken, als voor eenen helpenden
persoon gebezigd. 1k heb weinig hulp bij

ONDUIDELIJK, zie Donker.

ONECHT, VALSCH.
VALSCH noemt men dat een watt geene
vereischten bezit, welke tot een ding van die
lien drankgevonden. lemand te hulp komen.
soort behooren,
ten gevolge waarvan het dus
niet is, wat het schijnt, en waarvoor het uitEene hulp aannemen. BIJSTAND is de hulp,
gegeven worth. ONECHT, daarentegen, is wat
aan iemand toegebragt, tot bevordering van
iets, waartoe hi' zelf arbeidt. Met uwen veeldie volkomenheid niet heeft,
die aan hetzelve
vermogenden bijstand , hoop ik daarin te
de waarde zoudegeven, welke men bij din en
slagen. ONDERSTAND is hulp voor eenen tijd.
van die soort onderstelt. Valschgoud schijnt
Het ziet bijzonder op het verleenen van hulp,
slechtsgoud te zijn, doch is het niet •, onecht
goud heeft niet die volkomenheid, die aan het
door krijgsvolk of geldmiddelen, in eenen
oorlog, of op het schenken van een gedeelteechtegoud eene zoo hooge waarde geeft.
Valsch is derhalve datgeen, wat door den
lijk onderhoud aan behoeftigen. Iemand
onderstand doers . Onderstand verleenen. Onschijn bedriegen kan , wane het te
derstandgenieten. Onderstand van yolk en
onregt gehouden wordt voor hetgene het
geld krUgen.
niet is.
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ONECHT KIND, zie Bankaard.
ONEENIG, ONEENS.
Verschillend vangevoelen. Men kan van
gevoelen verschillen, zonder daarom Le twisten. ONEENS duidt enkel het verschil vanevoelen aan. Wij zijn het hierin oneens, mijn
vriend. ONEENIG zijn, is twisten, in twist of
vijandschap leven.

ONSC.

kenning van geheuer, of oudalemann. heuer,
aangenaam, stil, zachtmoedig, gerust beteein den zin
kenende. Zoo wordt ook onguur,
van onaangenaam, gebezigd, waar guur, dat
enkelvan menschen of van het weer gezegd
wordt, niet tegebruiken ware. De adelaar
zal, op het een veil en onguur (walgelijk)
is, niet azen. Ongure (vuile) praat.
ONKOSTEN, zie Kosten.

ONEERLIJK, EERLOOS.
EERLOOS is zonder eer, ONEERLIJK zonder
eerlijkheid. Die oneerlijk speelt, wordt voor
eerloos gehouden, zoodra zijne bedriegerij
ontdekt wordt.

ONKUNDIG, zie Onwetend.
ONLUST, zie Beroerte.
ONMEDEDOOGEND, zie Barbaarsch.'

ONGENOEGEN, zie Misnoegen.
ONMENSCHELIJK, zie Barbaarsch.
VERANDERLIJK.
ONGESTADIG , ONBESTENDIG
Aan verandering onderhevig. ONBESTENDIG
is eene eenvoudige ontkenning der bestend igheld, en kan dus toegepast worden op al wat
verandert. ONGESTADIG wordtgezegd van hetgeen nu dus dan antlers is. VERANDERLIJK is,
k slechts wat veranderen kan, doch
letterlij,
wordt, in hetgebruik ,
genomen voor tot
verandering geneigd.

ONMOGELIJK, zie Ondoenlijk.
ONMONDIG, zie Minderjarig.
ONNOOZEL, zie Dwaas.
ONOPHOUDELIJK, zie Aanhoudend.
ONOPLETTEND, zie Achteloos.

ONGETROUW, TaouwELoos.
Slechts diegene is TROUWELOOS, die eene
vrijwillig aangegane verbindtenis opzettelijk,
en met verzaking van zijne verpligting, verbreekt. ONGETROUW noemt men reeds iemand,
die zijne verbindtenis niet nakomt, zonder
dat hi' daarom aan opzettelijke verzaking
derzelve schuld heeft, of eenen anderen
daarmede opzettelijk benadeelt. Iemand kan
eerierpartij ongetrouw worden, doordien hi'
goede beweeggronden heeft, om van denkwijze te veranderen. Trouweloos is enkel hij,
die teen beter weten aan, tot benadeeling
van anderen,
onregt handelt.
ONGEVAAR (ONGEVEER), zie Haast.
ONGUUR, GUUR.
Straf, streng, van het weer gesproken •;
tuursch, van menschen. Naardien beide
s
woorden hetzelfde beteekenen, behooren zij,
k niet tot de slechts zinverwante.
eigenlij,
Dat wij ze hier opnemen, is enkel om het
zonderlinge van die overeenstemming van
beteekenis, daar toch, naar de vorming,
oppervlakkig te oordeelen, ONGUUR de ontkenning zijn
t moes
van GUUR. In denzelfden
zin, no tans waarmede men zegt een guur
mensch, guur weder, zegt men ook een
onguur mensch, onguur weder. Doch het is
slechts schijnbaar, dat onguur zamengesteld
zoude zijn uit on en guur. Het is veeleer,
door insmelting,
hetzelfde als het neders.
dit de ontungehir, hood. ungeheuer,

ONPARTIJDIG, zie Onzijdig.
ONRIEVI, ONDICHT.
Vat niet berijmd is. Hoezeer men menigmaal ONRIJJE voor ONDICHT gebezigd vindt, is
tusschen de beide woorden dit wezenlijk
verschil, dat ondicht de tegenstelling van,
dichtmaat is, onrijm daarentegen , een geg
dicht beteekent , waarvan de reels
niet
rijmen.
ONSCHENDBAAR, zie Heilig.
ONSCHULDIG, SCHULDELOOS.
Geene schuld hebbende. Schuld is, in het
algemeen , gehoudenheid of verpligting
door hetgebruik bijzonder bepaald tot de
gehoudenheid of verpligting , om geld of
geldswaarde te betalen. Zoo zegt men schuld
en weerschuld ,
voor het een men betalen
en hetgeen men daarentegen weder ontvangen moet ; schuld met schuld betalen, den
eenen afleenen, om den anderen te voldoen.
Die nugeene zulke schuld heeft, is SCHULDELoos. In dengodgeleerden stip is schuld
gehoudenheid tot straf •; zoo zegt men :
Christus nam de schuld op zich. Gelt:jk door
eene misdaad de schuldgekomen is over alle
menschen. Voorts heeft schuld, in het al emeenegebruik, de beteekenis - van misdrijf
verkregen. Buiten schuld zzin beet dan geen
deel hebben aan het misdrijf. Bit is wat door
ONSCHULDiG uitgedrukt wordt.
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ONSTICHTELIJKHEID, zie Aanstoot.
ONTAARDEN, VERBASTEREN.
Van aard veranderen. Men vindt , doch
zelden, ONTAARDEN ill den zin van eene verbetering : de groote Paulus, van dien Saulus
nu ontaard. In he gewoon gebruik, beteekent ontaarden eene goede gesteldheid verliezen, en tot eene tegengestelde over aan.
Van de deugd zijner voorvaderen ontaarden.
Van bier ontaard, in den bijzonderen zin
van wreed een man van een ontaardgeno d. VERBASTEREN is slechts van aard en
hoedanigheid verminderen. De vriendschap
is zeer verbasterd van tie een zij in tijden
van eenvoudiger zeden was • zij is in een
weefsel van baatzucht ontaard.
ONTBOLSTEREN, zie Doppen.
ONTBEREN, zie Derven.
ONTBLOOTEN, zie Benemen.

ONTK.

verraadt u.Hij verried zich zelven door dien
hoest.
ONTDUIKEN , zie Ontgaan.
ONTEVREDENHEID , zie Misnoegen.
ONTFERMING , zie Deernis.

ONTGAAN,

ONTKONEN ONTWIJKEN ONTDUI-

KEN ONTSNAPPEN.

In eene onaangename omstandigheid niet
geraken. Men kan die , hetzij met , of zon,
dereigen
toedoen , ONTGAAN. In het eerste
geval heeft men ze ONTWEKEN • in het laatste
is men ze ONTKOMEN. ONTDUIKEN wordt meest

gebezigd voor zich to ontrekken aan eerie
verpligting. Een kwaad pogen to ontgaan
of to ontwijken. Lien gevaar ontgaan, of ontkomen. Daarbij heeft ontkomen, in het bijzonder , de beteekenis van in vrijheid geraken. Degevangenen zijn alle ontkomen.
Eene verordening ontduiken. ONTSNAPPEN is ,
stil en ongemerkt ontkomen.

ONTBREKEN, zie Feilen.
ONTGELDEN , zie Misgelden.
ONTDEKKEN, UITVINDEN.
Van eene onbekende zaak kennis krijgen.
Eene zaak kan onbekend zijn, hetzij orndat
aisnog niet , althans niet in haar zamenstel, voorhanden was, hetzij omdat men niet
wist, dat zij bestond. In het eerste geval wordt
Zij UITGEVONDEN in het tweede, ONTDEKT.
Men ontdekt , wat reeds voorhanden, maar
niet bekend was. Men vindt uit , wat men
door het te vinden , eerst uit het niet roe t.
.Zoodra de verrekijkers uitgevonden waren ,
ontdekte GAL1LEI daarmede de nianen van
JUPITER. KOSTER vond de boekdrukkunst
COLUMBUS ontdekte Amerika.

ONTHALZEN , ONTHOOFDEN.
Door afhouwing van het hoofd ter dood
brengen. ONTHOOFDEN geeft het enkele begrip
der strafoefening ONTHALZEN ziet op het

gruwelijke derzelve , en wordt inzonderheid
gebezigd, wanneer men ze als wederregtelijk
wil voorstellen. De misdadiger werd veroordeeld , onionthoofd to worden. MARIA STUART,
op last ran ELISABETH onthalsd.
ONTHOOFDEN , zie Onthalzen.
ONTHOUDEN , zie Afhouden.

ONTDEKKEN , zie Bemerken.

ONTKIEMEN, zie Ontspruiten.

ONTDEKKEN,

ONTKLEEDEN, UITKLEEDEN.
De kleeding uittrekken. In de eerste plaats
is, in zoo verre beide woorden den zin hebben van degeheele kleeding nit to trekkers
ONTKLEEDEN eene deftiger uitdrukking, dan
UITKLEEDEN. In de tweedeptaats, gelijk zich
kleeden ook de beteekenis heeft van zich
tooijen, zoo is zich ontkleeden mede zich
onttoozjen, dat is, zich ontdoen van het
pronkgewaad./Va het gehoor, ontkleedden wij
ons. Ook kan ontkleeden voor eeriegedeeltelijke ontkleeding genomen worden: hi' wordt
ontkleed tot de middel toe. Uitkleeden wordt,
eigenlijk, slechts van het uitdoen der gansche
kleeding gezegd. Van daar , dat het ook,
(ontkleeden niet,) overdragtelij,
k den zin
heeft van eerie volkomene berooving van
alles : door valsche spelers, inhalige schouten,
of andere schrapers, uitgekleed worden. Ont-

OPENBABEN AANGEVEN, VER-

RADEN.

Eene verborgene zaak aan het Licht brengen.
meer op het wegnemen van
het geheim, dat de zaak bedekt, OPENBAREN
op de vertrouwelijkheid der mededeeling.
Ik zal u rnt:in hart ontdekken ; ik zal u in
mijn hart later zien. Ik zal u mijn hart
openbaren ; ik zal min geheele hart voor u
bloot leggen. AANGEVEN wordt bijzonder gebezigd voor het kennis even van een be aan
misdrijf, as de bevoegde overheid. Zie dit
woord , in dezen zin , met andere zinverwaste vergeleken, op Aanbrengen. VERRADEN
geschiedt , wanneer de eene deeigenoot den
anderen verklikt. Zie , ook over dit laatste
Aanbrengen. Echter heeft verraden niet
I toos dezen zin. Het wordt ook vat) eene
a
onopzettelijke ontdekking gebezigd. Uw oog

ONTDEKKEN ziet

36
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als beeld genomen van
de kleederen
kleeden,
,
beschouwd als het deftig gewaad, dat tot
sieraad verstrekt, wordt, overdragtelijk,
enkelgenomen voor eerie berooving van
jets, dat aanzien of eer gaf: de regterstoel,
van 't hoog gezag ontkleed.

ONTS.

ONTSLAAN, zie Bevrijden.
ONTSLAAN, zie Afdanken.
ONTSLAPEN, zie Sterven.
ONTSLUIMEREN, zie Sterven.

'ONTKNOOPEN, Los KNOOPEN.
De knoopen uit de knoopsgaten doen. Men
zegt, onverschillig eenen rok ONTKNOOPEN, of
LOS KNOOPEN. Doch het laatste heeft niet,
gelijk het eerste, de oneigenlijke beteekenis
,van oplossen. Wie kan dat raadsel ontknoopen?
ONTKOMEN, zie Ontgaan.
ONTLEENEN, zie Afleiden.
ONTLIJVEN, ONTZIELEN, DOODEN.
Het laatste woord hebben wij reeds met
menige andere vergeleken, zie Dooden. ONTIIJVEN is nit den live rukken, dat is, uit het
leven, gelijk dit oudtijds de beteekenis van
li:jf was • derhalve, op eerie geweldige wijze
DOODEN . De prins van Oranje, in 't hart van
Holland ontlijfd. ONTZIELEN wordt, met
dezelfde beteekenis, doch enkel in den zeer
deftigen stip, of ook bij dichters, gebezigd.
Lutorius is in den kerker ontzield.
ONTMOETEN, zie Beurt (te) vallen.
ONTMOETEN, zie Aantreffen.
ONTNEMEN, zie Benemen.
ONTRADEN, AFRADEN.
Raadgeven, dat lets niet gedaan worde.
AFRADEN is enkel, door raad geven, van eene
zaak trachten of te houden ONTRADEN, door
raadgeven, eene zaak beletten, zoodat zij niet
g
edaan wordt.Afraden word t bovendien enkel
vanpersonen gezegd;ontraden,00k van zaken
of omstandigheden. De vorstin antwoordde,
dat de voortdurende onrust Naar ontried, in
ale wederkomst der ballingen to bewilligen.
ONTROEREN, zie Aandoen.
ONTROOVEN, ONTSTELLEN ONTWELDIGEN.
Ondanks den bezitter, wegnemen. ONTWELDIGEN is reeds met andere zinverwante
woorden vergeleken, zie fdwingen. ONTROOVEN en ONTSTELLEN hebben daarenboven
de beteekenis, dat de wegneming bij wijze
van roof of diefstalgeschiedt • en beide
woorden verschillen onderling even als
rooven en stelen. Zie Rooven.

ONTSPAREN, zie Sparen.
ONTSPARTELEN, ONTSPR INGEN.
Ontkomen, in den zin van in vrijheid
geraken. ONTSPARTELEN duidt aan, dat het als
worstelenderwijze, ONTSPRIN GEN , dat het door
eenen sprong geschiedt. De gevangene snoek
ontspartelde mij. De die ontsprong den
geregtsdienaar. Van daar, hi' is den dans
ontsprongen, de galg ontkomen.
ONTSPRINGEN, zie Ontspartelen.
ONTSPRUITEN, ONTKIENEN
Figuurlijk, voor ontstaan. Het beeld is
genomen van het uitspruiten, of eerste kiem
schieten, vanplanten. Er schijnt tusschen
beide woorden dit eenige verschil te zijn, dat
ONTKIEMEN meer voor eene langzamer wording, ONTSPRUITEN meer voor het ontstaan uit
eene vermelde brongebruikt wordt. Van
elken druppel bloeds ontspruiten duizend
wrokken. Dweepzucht, nit eerzucht ontsproten. Het ontwerp deter verhandeling ontkiemde bij
enz.
ONTSPRUITEN, °NISTA AN , WORDEN
Een bestaan, een aanwezen, krijgen, aanvan en te zijn. WORDEN is wel het eigenlijke
woord, maar weinig in het afgetrokkene gebruikelijk meer zoo, het daarvan gevormde
werkwoordelijke naamwoord, de wording, of
het worden, anders, het ontstaan. Daarbeneyens, is ONTSTAAN, voor aanvangen te zijn, de
algemeenste uitdrukking. ONTSPRUITEN wijst
noodzakelijk terug op eenen oorsprong, op
eenpunt, van waar het is uitgegaan , op
eene vooraf voorhandene stof,
uit Welke het
is voortgekomen het een bij ontstaan niet het
geval is. glen zegt, dat men niet heeft kunnen ontdekken, hoe het vuur ontstaan zij. De
Rijn ontspruit op de zwitsersche gebergten.
De fransche republiek is te midden van burg
erlijke onlusten ontstaan : doze onlusten
ontsproken nit de verbittering der path:fen,
in Welke de eerzuchtigen verdeeld waren.
ONTSTAAN , zie Ontspruiten.
ONTSTEKEN , zie Aansteken.

ONTRUKKEN, zie fdwingen.

ONTSTENTENIS , zie Mangel.

ONTSCHULDIGEN, zie Verontschuldigen.

ONTSTICHTELIJKHEID , zie Aanstoot.
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ONTZ.

ONTSTICHTING, zie Aanstoot.

ONTZETTEN, zie Aandoen.

ONTVANGEN, zie Bekomen.

ONTWERP, zie Aanslag.

ONTZETTING, SCUM,
Eenehevige ontroering , die door de plotselinge aanschouwing, of gewaarwording,
van lets beangstigends veroorzaakt wordt.
De SCHRIK is slechts eenegeringe trap van
gemoedsaandoening, in vergelijking van de
ONTZETTING, waardoor een volslagen stiIstand
vanalle gedachten der ziel en een plotseling
verdwijnen van alle beweegkrachten des
ligchaams ontstaat. Ook wordt iemands outroering over de plotselinge verschijning van
ietsgoeds en wenschelijks wel eens met
den naam van schrik bestempeld • ontzetting wordt alleen veroorzaakt door het
plotselinge der gemoedsbeweging, en de
grootte van het kwaad, hetwelk men gewaar
wordt.

ONTWERP, zie Bestek.

ONTZIELD, zie Dood.

ONTWERP, zie Plan.

ONTZIELEN, zie Ontlijven.

ONTWERPEN, zie Aanleggen.

ONTZIEN, ONTZAG HEBBEN,
BoONTZIEN, en bij het daarvan gevormde
ONTZAG HEBBEN, is het beeldgenomen van iemand,die, uit een gevoel van eigene geringg
heid, en eens anders mat
en grootheid, of
uit vreesachtigheid, blooheid, of ook eerbied, den anderen niet aanziet. In zoo verre
zijn beide uitdrukkingen van gelijke beteekenis • ontzie uwe ouders ; heb ontzag voor
uwe ouders. Maar ontzag wordt ook genomen
voor de matg
en grootheid zelve, waardoor
inanderen ontzag ontstaat. Zie Ontzag .
En dan beteekent ontzag hebben zoo veel als
ontzien worden. Bengroot ontzag onder het
yolk hebben.

ONTVANGEN, zie Aanvaarden.
ONTVOUWEN, zie Omschrijven.
ONTVREEMDEN , zie Rooven.
ONTWAAR WORDEN , zie Bemerken.
ONTWAREN , zie Bemerken.
ONTWELDIGEN , zie Afdwingen.
ONTWENNEN, zie Afwennen.

ONTWIJKEN, zie Ontgaan.
ONTWIKKELEN, zie Omschrijven.
ONTWRINGEN, zie ilfdwingen.
ONTZAG, zie Achting.
ONTZAG , GEZAG.
In sommige spreekwijzen kunnen deze
beide woorden , zonder in het oog loopende
verandering van den zin , zoodanigerwijze
met elkander verwisseld worden, dat hetgebruik van beide, als ware het, onverschillig
schijnt. Zijn ontzag verliezen , — beimren ; zt:in gezag verliezen , --betvaren.
No tans duidt ONTZAG, eigenlijk, eene gesteldheid der ziel aan, in schroomvalligheid blooegrond, uit een anders
heid, vrees en eerbiedg
mat voortvloeijende , en zich uiterlijk in
eene bedeesde bonding vertoonende,waardoor
men zijne oogen van iemand afwendt, en hem
niet regt in het gezigt durft zien. GEZAG, daarentegen, is het aanzien en de magt, tilt eerie
aanzienelijke geboorte,of eenen hoogen ouderdom, uit rijkdom, waardigheid, verdiensten,
of ambtsbetrekking voortvloeijende , waardoor in anderen ontzag , gehoorzaamheid, eerbled, en somtijds vrees verwekt worden. Aan
de zijde van den magthebbenden is dus het
gezag, aan die van den onderhoorigen het
ontzag .
ONTZAG HEBBEN, zie Ontzien.
ONTZEGGEN, zie A fslaan.

ONTZIEN, SPAREN , VERSCHOONEN.
Van onheilen en onaangenaamheden vrijlaten. ONTZIEN, met hetzelfde beeld van niet
aanzien,als het vorige,doch met het begrip teyens, zoo wel van nietwillen,als van niet duryen aantasten . 1V eptuin ontziet noch dijk,noch
paal. 1k ontzie goed nochbloed voor Win vaderland.Iemands zwakheid ontzien. In SPAREN
heerscht het denkbeeld van behouden, en van
daar,doen of laten voortduren. De dood spaart
niemand.De kinderen in de' wieg werden zelfs
nietgespaard. VERSCHOONEN wordt op dezelfde
wijze gebruikt. De flood verschoont niemand.
Daar echter, bij verschoonen, het beeld oorspronkelijk genomen is van het begrip van
schoon, of schooner to maken, en van daar,
zoo onschuldig en goed doen voorkomen als
mogelijk is, verder als onschuldig, ongestraft
laten, eindelijk, over het algemeen, vrijlaten,
zoo is daarbij in aanmerking to nemen, in
hoe verre het denkbeeld van ongestraft laten
zieh met dat van behoudenpaart. Wanneer
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wij, bij voorbeeld, in den bijbel lezen : in
den Bach der wrake en sal hij niet verschoonen, ware daarvoor niet wel sparen, en
mitt' Been ontzien te gebruiken.

00GM.

maar zich zelven eenen onwetenden te noemen, zal zelfs den meest onwetenden niet
invallen ; want het behoort tot de onwetendheld, eigenlijk, dat men zijn eigen Bemis
niet kenne.

ONVERANDERLIJK, zie Bestendig.

ONVERHOEDS, zie Onverwachts.

ONWIJS, ONVERSTANDIG.
Zonder verstand handelende. DE ONVERSTANDIGE gebruikt zijn verstand filet • de
ONWIJZE heeft geen verstand.

ONVERSAALD, zie Dapper.

ONWRIKBAAR, zie Bestendig.

ONVERSCHROKKEN, zie Dapper.

ONZIENLIJK, ONZIGTBAAR.
Dat door hetgezigt niet vernomen kan
worden. ONZIENLIJK is hetgeen in zijnen aard
niet door het zintuig des gezigts waar te
nemen is. De onzienlijke God. ONZIGTBAAR is
al wat buiten het bereik des gezigts is. Wie
denkt zich hetgetal der onzigtbare hemelbollen. Een onzigtbaar stofje. Van daar, van
iemand, die zichschielijk verwijdert : hty
maakte zich onzigtbaar. Daar no tans het
laatste het eerste niet uitsluit, wordt onzigtbaar, oak in den bepaalden zin van onzien;lijk gebezigd. De onzigtbare wereld , de
wereld dergeesten. Zoo, in de godgeleerdheld, de onzigtbare kerk.

ONVERGENOEGDHEID, zie 111istwegen.

ONVERSTANDIG, zie Dwaas.
ONVERSTANDIG, zie Onwijs,
ONVERWACHTS, ONVOORZIENS, ONVERHOEDS.
Plotseling en verrassend, zonder dat bet
verwacht, voorzien, of verhoed zij, De nett
schrijver of spreker zal derhalve, bij het gebruik van deze woorden, op de hoofdbegrippen acht geven, die bijdezelve ten grond
liggen. Hi' kwatn mij ONVERWACHTS bezoeken.
Ik viel ONVERZIENS in het water, Iemand ONVERROZDS aanvallen.
ONVERZETTELIJK, zie Bestendig.
ONVERZETTELIJK, zie Eigenzinnig,
ONVOORZIENS, zie Oflverwachts,
ONWAARHEID, zie Logen.
ONWANKELBAAR, zie Bestendig,
ONWEDER (ONWEER), zie Noodweer.
ONWETEND, ONKUNDIG.
Niet onderrigt. Men zegt in vele gevallen,
onverschillig, ik was daar ONWETEND van, of
ik was daar ONKUNDIG van, om aan te duiden, dat men van de bedoelde zaakgeene
kennis droeg,Neemt men echter beide woorden in eenen algemeenen zin, gelijk wanneer
menzegt een onwetend mensch, of een onkundig mensch, is daarin hetzelfde verschil,
dat in de begrippen ligt van kunde van
eene zaak te hebben, of daarvan te weten,
Gelijk tot .het eerste meer vereischt wordt,
dan tot het laatste, zoo is dienvolgens de uitsluiting van dat meerdere eene minder sterke
ontkenning, dan de uitsluiting van het mindere. Iemand, die zich niet opzettelijk op het
verkrijgen van kunde heeft toegelegd, kan
onkundig heeten, zonder daarom onwetend
genoemd te kunnen worden. Het voegt mij,
onkundigen, niet, daarover uitspraak te doen,
kan ligt iemand van zich zelven zeggen •

ONZIJDIG, ONPARTIJDIG.
Zich doorgeene vooringenomenheid voor
de eerie of anderepartij latende leaden. De
ONZIJDIGE onthoudt zich van alle oordeelvelling, en geeft aan eene art y in
in zijne eigene
meening en in zijne daarmede overeenkomstige handelingen, eenige voorkeur. De ONPARTUDIGE kan aan de eenepartij den voorrang
toehennen, en zijne gunstige meening over
dezelve door zijne handelingen doen blijken,
maar hij doet dit enkel uit redelijke overtuigingen zonder de hartstogtelijkheid van gunst
of o ngu nst.Een onzt:Nige staat. De onzijdige
mogendheden. Een onztjdig verhaal. Een
onpartUdig beoordeelaar. Eene onpartijdige
uitspraak. Niet eene onzijdige uitspraak. Immers, de uitspraak , hoe onpartijdig ook genomen , moet noodwendig voor de eene
of andere zijde beslissen , en onzt:Nig
beteekent noch het een noch het ander ,
i gelijk blijkt uit het spraakkunstig gebruik
in debenaming van bet onzijdige geslacht.
OOFT , zie Boontvrucht.
00G (IN HET) LOOPEND, zie Baarblijkelijk.
00GENBLIKKELLIK, zie Aanstonds.
00GENSCHUNLIJK, zie Baarblijkelijk„
OOGMERK, zie noel.
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vertrekken • niet naar eene andere plaats.
OOGSITIJD, HERFST.
Men spreekt er in alle oorden der weDegewone tijd van het jaar, wanneer het
reld van •; niet in alle plaatsen. Plaats nagraan ter inzameling rijp is. Omdat in de
meeste noordelijke Pander] de inzameling van
melijk, in zoo verre het met deze beteekenis meest overeenkomt, heeft de bepaaldere
de veldvruchten in augustus, de oogstmaand,
van eene plek gronds, waarop men eerie stad,
voorvalt, is het denkelijk, datoogst uit au useen dorp, of ook slechts zulk eene woning
tus ontstaan is. Wat HERFST betreft, is de
aannemelijkste afleiding, dat het van het
aantreft, dal, zij zich flaardoor an andere
onderscheidt. Rotterdam is naast Amsterdam
angels. haeran, vergaderen, inzamelen, afstamt, gelijk nog , in bet tegenwoordig
de volkrijkste plaats der provincie Holland.
engelsch , de oast of inzameling harvest
beet. Dienvolgens zijn beide woorden, let- OORDEEL, VERSTAND, VERNUFT, GEZOND VERSTAND.
tern.* , van eerie en dezelfde beteekenis. I
No tans wordt OOGSTTIJD altijd bepaaldelijk I
VERSTAND is, eigenlijk, het vermogen om
voor den tijd der inzameling, herfst daaren- 1
te verstaan, te bevatten, te begrijpen. 00Rteen voor de dric maanden van het najaar,
DEEL, het vermogen, om, door de kennis der
of het jaargetijde gebezigd, dat tusschen
voorwerpen, met het verstand, het ware van
zomer en winter komt, en gesteld wordt aan
het valsche, het nuttige van het nadeelige, te
te vangen in de laatste helft van september,
schiften en onderscheiden, en, door vergeen te eindigen in de laatste helft van decemhiking of zamenvoeging van reeds bekende
zaken, nieuwe kundigheden te scheppen.
be r. Een vroege of late oogstlijd. De onweersbuijen van den herfst. Hetzelfde verVERNUFT, de vatbaarheid om snel de onderschil blijkt in de gewone figuur , in den
scheidene aanzigten der zaken op te merken.
De opmerking van die onderscheidene aanherfst zijns !evens , vergeleken met de oneigenlijke beteekenis, waarmede oogst gebezigd
zigten, nu, en het schiften van het ware en
wordt, namelijk altoos in den zin van rijkdom,
valsche derzelve, zijn twee zeer onderscheidene zaken •; en iemand kan een zeer gezond
overvloed, rnenigte. Een oogst van brieven.
Een oogst van kogels. De vruchtbare oogst van
oordeel hebben, zonder die snelle vatbaar.zz:inen rijken lot. In eens anders oogstweiden,
heid, die het vernuft kenmerkt • een ander,
daarentegen, met een uitstekend vernuft, het
vermogen der schifting en onderscheiden
001( , INSGELLIKS , ALSMEDE.
,,
missenwaarin
het oordeel bestaat. Ook
001( duidt eenvoudig de vermeerdering aan ,
dewijl het opmerken op zichzelf nog gee!"
INSGELIJKS, in des gelijken,dat daarbij overeen•
verstaan is, kan de man van groot vernuft
komstigheid ; ALSBIEDE , dat daarbij gezamenvvelligt weinig verstand bezitterh Daarentelijkheid plaats heeft. In sommige gevallen kan
gen, naardien het verstaan de schifting en
dus insgelijks, in andere, alsmede, tot veronderscheiding moet voorafgaan, is de man
vanging van ook dienen. De uitstekendheid
blijkt ook (insgelijks) hieruit. WO, ook (alsvan eengoed oordeel, ook zeker een man van
verstand. — Verstand en vernuft beide wormede) brood. Wanneer noch overeenkomstigden overigens ook voor den daarmede begaafheid, noch gezamenlijkheid voorhanden is,
denpersoon gebezigd, en lijden in dezen zin
kangeen van beide laatste woorden voegzaam
een meervoud. Hi' is een der uitnemendste
gebruikt worden. Het is te beklagen, dat de
verstanden. Een dergrootste vernuften van
mensch, door de zonde van God afgeweken,
onze dagen. Oordeel wordt dus niet gebezigd.
ook (islet insgeltjks, noch alsmede,) verOok heeft oordeel geen eigen bijvoegelijk
vreemd is van de re to grootmoedigheid.
woord, gelijk van verstand verstandig, van
vernuft vernuftig is. Naardien het oordeel
—AADZAAN.
OORBAAR , n
alleen wezenlijke kunde geeft, voegt men het
Wat de redegebiedt te doers. Bij OORBAAR
met kundig te zatnen, en zegt oordeelkundig.
lit inzonderheid het begrip ten grond , dat
--- Er kunnen gevalleri zijn, waarin het ware
de zaak nut, gewin, of voordeel aanbrengt.
van het valsche, het nuttige van het riadeeRAADZAAM kan het daarentegen somtijds ziin,
lig,
ezoo lit te onderscheiden valt, dat het ors
van twee kwaden het minste kiezen,
zulks te doen, genoeg is, de zaak te verstaan.
Daartoe behoeft dan het oordeel niet te baat
OORD , PLAATS.
LAATS.
genomen ; er wordt slechts een welgesteld beZoodanig gedeette der ruimte , waarin
vattingsvermogen toe vereischt.Dit is het een
zich iets, in tegenoverstelling van lets anmen GlZOND VERSTAND noemt. Eene stelling,
dens , bevindt. in 66n opzigt, is PLAATS het
die teen
g
het gezond verstand aandruischt.
al gerneenere woord. Al wat ligchamelijk is
best at eenige plaats, niet OORD. Doch in een
opzigt, als een deel der bewoonde aardop- OORDEELEN, BEOORDEELEN, REGTEN.
Men OORDEELT, Of l ets waar of valsch ,
pervlakte , is de algemeenere beteekenis
goed of slecht, regt of onregt zij. REGTEN
aan oord eigen. Naar eenen anderen cord
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is zoodanigerwijze oordeelen , dat de uitspraak eene beslissende kracht heeft. Over
letterkundige werken ma een leder oordeelen, tnaar het staat niet elk vr(j, er over
te re ten. BEOORDEELEr onderscheidt zich van
oordeelen daardoor, dat het niet enkel het verbinden of scheiden van begrippen, stellen of
ontkennen in het algemeen beteekent, maar
het stellen of ontkennen van eene volkomenheid, of van eengebrek in eenig voorwerp.
OORLOG, zie Krijg.
OORLOGSBENDE (en andere zamenstellingen
met oorlog), zie Krijg.
OORSPRONG, zie Afkontst.
OORSPRONG, zie Bron.
OORVIJG, zie Kinnebakslag.
OORZAAK, zie Aanleiding.
OORZAAK, SCHULD.
Men zegt OORZAAK van iets, SCRULD aan jets.
Het laatste kan enkelgebezigd worden, wanneer hetgewrocht, en datgene, wat daartoe
tengrond lit,
g
iets kwaads is. Oorzaak wordt
zoowel van eenegoede, als van eene kwade,
werking gezegd.
OOSTEN, LEVANT.
Eigenlijk, de hemelstreek, waar de zon
opgaat. In het bijzonder, dat gedeelte der
wereld, dat beoosten de middellandsche zee
ligt. Voor dit laatste, bepaaldelijk, zegt men
de LEVANT, een woord, naar het ital. levante
gevormd. Voor de hemelstreek, is alleen
OOSTEIY gebruikelijk. Insgelijks oosten, met
meerdere bepaling, voor het beoosten Palestinagelegen gedeelte der wereld, of voor het
uiterstegewest van Azie ten oosten.
OOTMOEDIG , zie Demoedig
OPBEUREN, zie Opnenten.
OPBRENGEN, OPFOKKEN, OPKWEEKEN, OPVOEDEN.
Voor jonge lieden de noodige zorg besteden. OPBRENGEN , dat eigenlijk in de hoogte
brengen is, in welken zin het echter slechts
in enkelegevallen gebezigd worth, ziet
vooral op het ligchamelijk root brengen.
Van daar, dat het ook van dierengezegd
wordt. Eene wolvin , die 'one wolven opbrengt. OPKWEEKEN geeft reeds het denkbeeld
van eerie meer kunstmatige koestering , gelijk het dan ook , bij voorbeeld van jong gevogelte en planten gebezigd wordt. Jonge
kalkoenen opkweeken. Vruchtboonten opkweeken . Wordt zoodanige zorg minder
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vereischt, zoo beet het OPFOKKEN, gelijk van
paarden , koeijen en schapen. Zelden gebeurt het , dat ouders hunne kinderen niet
opbrengen. Maar, zegt men, dat zij ze opkweeken , zoo verstaat men daarmede , dat
zij derzelver eerste verstandelijke vorming
behartigen. OPVOEDEN , eindelijk , dat in den
eigenlijken zin voedsel en onderhoud verschaffen beteekent, (een kind bij eene min
laten opvoeden,) bevat, in verderen zin, al
wat tot voeding van verstand en hart, in den
jeugdigen ouderdom, kan bijdragen. Men
ziet het dienjongman aan, dat hi' door wijze
en deugdzame ouders opgevoed is.
OPBRENGEN, OPDOKKEN.
Geld verschaffen. OPDOKKEN behoort tot
dengemeenzamen spreektrant, en ziet bijzonder op het voordeel van den even die de
som ontvangt. Hi' heeft moeten opdokken.
1k zal hem wel does opdokken. Bij OPBRENGEN,
dat ook in den schrijfstijl gangbaar is,
heerscht vooral het be grip van den last desgeo
nen, die betalen moet. 1k kan'kwaltjk de huur
opbrengen.Zonder eenige bijvoeging, heeft op..
brengen den zin van aan de openbare belastingen voldoen.W0moeten al weder opbrengen.
OPDOEN, zie Openen.
OPDOKKEN, zie Opbrengen.
OPENBAAR, OPENLIJK.
Voor , of in het algemeen. OPENBAAR is ter
kennisse van iedereen : OPENLIJK is niet hermelijk. Eene openbare vergadering. lets
openitjk verhalen. Wanneer men , in het
openbaar, iemand jets in het oor fluistert
zegt men het niet openlijk. En wanneer
men al, in een bijzonder gezelschap, iets
openlijk mededeelt , spreekt men er niet
altoos van in het openbaar. Be openbare
(niet de openlijke) aangelegenheden zijn de
algemeene staatsbelangen. Eeri staatsdienaar
knoopt geheime onderhandelingen aan, in
zijne openbare betrekking ; de ware toedragt
derzelve wordt zelden openlijk bekend.
OPENBAREN, zie Ontdekken.
OPEN DOEN, zie Opener.
OPENEN, OPDOEN, OPEN DOEN OPMAKEN, OPEN
OMAKEN, PEN SLUITENOPSTEKEN, OPEN STEKEN,
OPEN KRIJGEN, OPEN LATEN,OPEN BLIJVEN.

Om iets door een digt ligchaam te kunnen
doorlaten, is het noodzakelijk, de deelen van
dit ligchaam vaneen te scheiden, of te OPENEN. Is echter zoodanige opening reeds voorhanden, zoo kan deze, naar welgevallen open
gelaten, of, door middel van eenige stremmin g, deur, lick , boom, enz., gesloten wor-

OPEN.

— 279 —

den. Ook het weder we semen van die
stremming beet openen , anders OPEN DOEN
of OPEN MAKER. Men zegt : een eene ader
eene enz., openen ; insgelijks de loop
graven openen •; niet open doen , of open
maken. Daarentegen , onverschillig, de deur
open doen , of open maken ; den mond
open doen, of open maken. In andere gevallen kan enkelopen maken gebruikt worden.
Eenen brief , een paket, open maken ;
niet open doen. De reden voor dit onderg ongetwijfeld
sch eiders spraakgebruik lit
in hetverschil tusschen doen en maken.
Wij hebben bier boven , op BEDRIJVEN , opgemerkt, dal, het voorname kenmerk van
maken le en is in de voortduring van het
gemaakte, na het ophouden van de werkzaamheid van den maker. Aithans dat een
waarvan men ze e en kan , dat men het gemaakt heeft , moet tot eenen eigenaardigen
en voortdurenden toestand gebragt zijn ,
inzonderheid in zoo verre de zaak ophoudt
datgeen te zijn , wat zij te voren was. Het
eigenaardige van eenen brief is nu niet, open
te liggen. Een paket , wanneer men het geopend heeft, en de inliggende stukken onder
de 0o en neemt, is geen paket meer. Daarentee is eene deur , of zij open sta of niet,
altoos deur. Ook zegt men een venster toe
maken , omdat het de gewone toestand van
; een
e kamerdeur
het venster is , toe te zijn
toe maken , om dezelfde reden. Eene deur
open maken , wanneer zij lang open moet
blijven • maar open doen , wanneer men
t s iemand wil inlaten. wanneer men
slech
dus de kamerdeur wil open hebben, om die
open te laten en het vertrek te luchten , zal
men zeggen : maak de deur open. Van de
huisdeur , wanneer er aangescheld wordt :
doe de deur open. OPEN SLMTEN onderscheidt
zich door het nevenbegrip, dat het open
doen of open maken door middel van ontsluiting geschiedt. OPEN STEKEN is het ontsluiten zonder sleutel , en door een smidswerktuig. De beteekenis van OPEN LATEN
OPEN BLIJVEN en OPEN KRIJGEN behoeft geene
aanwijzing. — Maar waarom zegt men ook
opsteken voor open sicken , en niet °platen
voor open laten , of opkrijgen , opblijven, in
den zin van open blijven , of open krUgen ?
Omdat het open steken met eene opligting
van een binnendeel van het slot kangepaard
gaan,
begrip
en ditniet vervat is in dat van
jets open te laten of open te krijgen. In de
andere zamenstellingen kan zoowel op als
open te pas komen , naar dat het geval het
medebrengt , of men meer of min bijzonder
de daad van naar de hoogte te brengen wil
aanwijzen. De arts zegt maak den mond
zoo ver op als gij kunt , met maken omdat
dezelve , ter zijner bezigtiging , eene wij1 in
Mien toestand blijven moet , en met op , om-
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dat het voornamelijk op de opsperring aankomt. Van iemand, die geen woord gesproken heeft , zegt men : hij heeft den mond
niet open gédaan , met doen omdat daarbij
aan geen open laten, of open blijven gedacht
wordt, en met open, niet op, omdat men
evenmin daarbij aan de opsperring denkt.
OPEN KRIJGEN,
OPEN LATEN,
OPEN MAKEN,

zie Openers.

OPEN SLUITEN,
OPEN STEKEN ,
OPFOKKEN, zie Opbrengen.
OPGEBLAZEN , zie Hoogmoedig.
OPGETOGENHEID, zie Verrukking
OPHEFFEN, zie Opnemen.
OPHANGEN, zie Opknoapen.
OPHELDEREN, zie Omschrijven.
OPHELPEN, zie Opnemen.
OPHEMELEN, zie Opvijzelen.
OPHITSEN , zie Aanhitsen.
OPHOUDEN, zie Stakes.
OPKNOOPEN . OPHANGEN.
Door middel van eenen strop, of toegetrokken knoop , aan eene al ter flood brengen.
OPHANGEN is het eigenlijke woord. De straf
vanophangen is nog in onze provincien gebruikelejl c. Men gebruikt daarvoor OPKNOOPEN
wanneer de straf zeer spoedig wordt uitgevoerd, zoo als met krijgsknechten, onder het
doen van den togt, geschiedt.Ook, wanneer,
in oproer, iemand onverwachts, zonder regtspleging , wordt opgehangen. Insgelijks voor
ophangen , niet zoo zeer aan eene galg , als
wel aan een zich daartoe opdoend ding, onverschillig welk: aan eenen boom opknoopen.
OPKWEEKEN, zie Opbrengen.
OPLAAG, DRUK UITGAVE (UITGAAF).
De afdrukken van een terperse gelegd
werk. OPLAAG ziet bijzonder op het getal der
afdrukken, en isgenomen van het eigenlijke
op de pers le en. De gansche oplaag van
dat werk is reeds verkocht. DIM( ziet op de
uitvoering. Een nette , zindelijke, druk. Doch
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men bezigt het ook voor oplaag : hi' verkocht denganschen druk. UITGATE, of IJITGAAF,
duidt het eigenlijke uitgeven, of in den boekhandel brengen aan. De druk was lang gereed, eer kJ de uitgave durfde wagen. Men
zegt eene eerste uitgave, eerie tweede uftgave,
waarvoor andersgebruikelijk is eerste druk,
tweede druk, derde druk , en zoo verder voor
elken herdruk. Naar den acrd der woorden
in deze
,
is druk zintreffender dan uitgave
beteekenis, tenzij in den druk iets veranderd
zij, wanneer wederom uitgave verkieslijk is.
Een tweede druk, letterltjk naar de oorspronkelijke uitgave gevolgd. Eene tweede, vermeerderde en verbeterde, uitgare.
OPLEGGEN, zie Opnemen.
OPLEIDEN , zie Opnemen.
OPLETTEN , zie Aandachtig zijn.
OPLIGTEN , zie Opnemen.
OPLOOP , zie Beroerte.
OPLOOPENDHEID, zie Drift.
OPMAKEN , zie Openen.
OPMERKELUK , zie Aanmerkelijk.
OPMERKEN , zie Aandachtig zijn.
OPMERKEN , zie Aanmerken.
OPMERKEN , zie Merken.
OPMERKING , zie fraarneming .
OPMERK1NG, zie Aanmerking.
OPNE MEN, °PREMIEN, OPRIGTEN, OPHIFFEN,
OPHELPEN, OPLEIDEN, OPLEGG EN, OPLIGTEN,
OPDRA.GEN, OPTILLEN.

Naar de hoagie brengen •; hooger brengen.
Al de hier bijeengestelde woorden komen in
dit algemeene begrip met elkander overeen,
loch verschillen overigens van elkander, in
de eigenlijke, en nog meer in eene overdragteliiike beteekenis. OPNEMEN is eigenlijk het
aanvatten en omhoog brengen van iets, dat
op den grond, of althans lager, dan de hand
lit. Een stuk gelds opnemen. Van daar,
figuurlijk, iemand van de straat opnenten,
iemand, diegeene huisvesting heeft, tot zich
nemen en weldoen. In eenen oneigenlijken
zin, is geld opnemen, eene somme gelds,
teen onderpand of verzekering, ter leen
nemen. lets wel of ktvalijk, opnemen, duiden.
Noe wordt die zaak opgenomen? Voorts,
naauwkeurig waarnemen,aimeten : een dorp,
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een veld opnemen. Verder, keuren, beoordeelen : een werk, eene rekenind opnemen.
Ook optellen : de stemmen opnemen. Op zich
nemen is aannemen
°Inuit to voeren : ik
,
heb dot op mi l genomen. Het voor iemand
opnemen, iemands partij trekken. Ook wordt
opnemen onzijdig gebruikt, voor gelukken,
wel slagen : dat werk zal niet opnenten. OPBUREN ziet niet zoo zeer op iets, dat ligt,
maar verder op iets, dat gevallen is; en het
beteekent dan, dit in zijnen vorigen stand
terughrengen. Een kind opbeuren. Zij
beurde dengevallenen grijsaard van den
grond op. Van daar, figuurlijk, iemand,
die den moed heeft laten zakken, vertroosten en bemoedigen : die taal beurde hem
aanmerkelijk op. OPRIGTEN heeft nog sterker den zin van eengevallen ding weder overeind to stellen : eene to el die
ontgevallen is, oprigten. Figuurlijk is het
bouwen, stichten : ter eere van iemand een
standbeeld oprigten. Ook zamenstellen, doer,
standgrijpen : een gezelschap oprigten. Een
leger oprigten. Met m eet betrekking tot
de eigenlijke beteekenis,even als opbeuren,
vertrooslen en bemoedigen : het ongeluk
heft hem ter nedergedrukt,
wat zal hem
oprigten ? OPRAPEN heeft insgelijks, eigenlijk,
den zin van iets, datgevallen is, omhoog
brengen of opnemen •; maar het wordt enkel
van zeer ligte voorwerpen gezegd •: eene
speld van den vloer oprapen. Van daar ,
figuurlijk, dat is een oprapens waardig,
zeer gering , zonder waarde. Voorts, schielijk bijeen verzamelen : opgeraapt yolk , een
opgeraapt leger. Verder, verzinnen, verdichten, opgeraapte leugens •; waar hebt gtj
die vertelling weer opgeraapt ? OPUEFFEN
in zoo verre het den zin heeft van het opnemen van iets, dat ligt, of gevallen is , staat ,
wat het begrip van de zwaarte van het op te
heffen voorwerp betreft, tusschen opbeuren
en oprapen, en duidt minder krachtbetooning aan, dan het eerste , meet dan het
laatste : lets van den vloeropheffen. Gelijk
nu lien een beeld is voor een hesluit, eene
verordening, en men van den inhoud daarvan spreekt, zoo als die is liggende, heeft
opheffen, ten aanzien van wetsbepalingen of
verordeningen, figuurlijk de beteekenis van
intrekken : het beslag op de schepen is weer
opgeheven. Anders is de eigenlijke beteekenis
van opheffen enkel hooger brengen , zonder
nevenbegrip van opnemen : met opgeheven
kling. Met opgeheven hand. De roede is reeds
opgeheven, de misdaad zal gewroken worden.
Bij OPHELPEN, heersch t het begrip van iemand,
die op den grond ligt, of gevallen is, weder
op de been helpen : hi' holp het schreijende
wicht op. Dat het ook gebruikt wordt voor
de behulpzame hand aan iemand bieden, tot
verbetering van deszelfs toestand, is eene

OPNE.
zeernatuurlijke
figuur• : hi' holp hem tat
zijne armoede op. OPHALEN is opwaarts halen,
naar boven halen. Zij haalden het vischnet
op. Figuurlijk : hoe zal hij dit ophalen ,
uitvoeren, te boven komen ? Zijn hart ophalen, zich verkwikken, onder het beeld van,
door lange inademing , versche lucht te
scheppen. Het voornemen is, om daar een
regt ons hart op le halen. Verder figuurlijk ,
uit vorige tijden te voorschijn brengen en
in hetgeheugen roe en : wat haalt gty voorbeelden op ? en in het algemeen aantoonen
verhalen : ik zal het bedrog niet ophalen.
Gij moet die zaak niet meer ophalen. Voorts
beteekent ophalen hooger maken : eenen
muur tot twintig voet boven het water ophalen. Ook nog, in eenen eigenlijken zin
doen oprijzen en afhalen : eene juffer ophalen, om te Jansen. Degevangenen ophalen.
En enkel afhalen, om in te zamelen : geld btj
de huizen ophalen. Watde
de eerst aangevoerde
beteekenis betreft, komt OPTREKKEN incest
met ophalen overeen, alleen met het geringe
verschil, dat tusschen trekken en halen zelve
is, De zon trekt den nevel op. Insgelijks :
eenen muur optrekken, ophalen. Maar optrekken heeft daaren boven de beteekenis van
het vergaderen en tot eene som brengen van
getallen : eene rekening optrekken. Voorts
wordt hetgenomen voor opvoeden : zijne
kinderen adellijk optrekken. Ook worth o ptrekken, niet ophalen, onzijdig gebezigd, voor
in de lucht verdwij n en : de mist is opgetrokken ;
voor vocht opgeven : de vloer trekt verbatend op • van soldaten, op de wacht trekken:
de wacht is opgetrokken •; van een leger,
opbreken, marcheren : het leer trekt op.
OPLEIDEN, eigenlijk, opwaarts leiden, (als :
het water, door middel van om en opleiden,) is, figuurlijk , tot zekeren trap van
beschaving brengen : door vtijtige oefening
worden wij opgeleid tot de kennis van wetenschappen. OPLIGTEN , eigenlijk , omhoog
heffen, verschilt daarin van opbeuren en
oprapen, dat daarmede bedoeld wordt, iets
op te heffen, dat zich in zijnen natuurlijken stand bevindt, zonder het nevenbegrip
van te liggen, of gevallen te zijn : gij hunt
mij niet opligten. Door eene uitbreiding van
figuur, beet het verder, gevangen krijgen,
in hechtenis semen : degansche bende tverd
opgeligt • of wel, bedriegen : hi' zocht mij
op te ligten. OPVATTEN is eenvoudig vatten
en opheffen : mijn hoed viel op den grond,
en ik vattede hem schieltjk weder op. Figuurlijk, heeft het den zin van verstandelijk
vatten en opnemen : men moet dit woord in
eenen anderen zin opvatten. Haat, achterdocht teen iemand opvatten. OPT1LLEN, van
opligten daarin verschillend, dat het van lets
zwaars, dat moeijelijk op te Ii tell is, gezegd
,
wordt
is het eenige van deze reeks van

OPRE.
woorden, dat niet ook gewoonlijk in eenen
figuurlijken zin gebruikt wordt.
OPPASSER, OPPASSTER, LIJFKNECHT.
Soort van bediende. Reeds hebben wij
dienaar , bediende , diender , dienstbode
knecht, lakkei, met elkander vergeleken. Zie
Dienaar. LIJFKNECHT is een knecht,
door
iemand bijzonder tot zijne persoonlijke
dienstgehouden. Het woord komt dus meest
met lakkei overeen, daar knecht ook voor
eenen ambachts- of werkgezel gebezigd
worth. Een OPPASSER, of, zoo het eerie vrouw
is, eene OPPASSTER, beteekent iemand, die
niet in aanhoudende dienst is, maar enkel
tot zeker bepaald einde, in eerie bijzondere omstandigheid, of voor een gedeelte van den dag of
van de week, met zekere werkzaamheidof bediening belast is : eene ziekenoppasster. De
oppassers in het koffijhuis. Een officier neemt
gemeenlijk eenen soldaat tot zijnen oppasser.
OPREGT 9

OPENHARTIG

9 ONBEWINPELD , ONVER-

BLOEMD, ONGEVEINSD, ROND, RONDBORSTIG GUL.

Voor de waarheid uitkomende. GuL , dat,
eigenlijk, van het meégeven van los en droog
zandgezegd wordt, als : het is vermoeijend,
door hetguile zand te loo en , en dat ook
mild beteekent, als : een gul mensch , een
gul onthaal , is in den Kier bedoelden zin ,
het ware woord voor de tegenstelling van
achterhoudend. Ik heb het hem, met een gul
hart, gezegd. ROND is de een op wien in alle
opzigten staat te maken is , die geene slinksche we en gebruikt, en zijne meening regtuit te kennengeeft. Goed rond, goed zeeuwsch.
Hi' is rond in al zijn doen. Al te rond, niet
omzigtig genoeg in het spreken. ONGEVEINSD
ziet minder op de uiterlijke betooning 9 tan
wel op de innerlijke rneening. Men kan, uit
een gut hart, iemand eenen raad geven, die
hem mishaagt, of zelfs, teen de bed 'n
van den spreker , beleedigt. Ronde taal
spreekt, ook tot eenen meerderen, de een
die de inspraak van zijn geweten, om gee-.
nerlei wereldlijk inzigt, verloochent. Ongeveinsd zin de woorden desgenen, die van
harte meent wat hi' zegt. Met een open hart,
of OPENHARTIG, spreekt hij, die al laat blijken,
wat in zin
hart omgaat. Men vindt daarvoor
J
ook openborstig gebezigd. Thans zegt men
enkel RONDBORSTIG • en dit ziet meer op het geen men uit eenige noodzakelijkheid zegt,
openhartig op het een men enkel uiteigene bewe in mededeelt.ONBEwimpELD is zoo veel als
het een anders, met eene figuurlijke spreekwijs, genoemd wordt zonder er doekjes om te
winden .0m gul,openhartig ,ongeveinsd, rond,
rondborstig, te spreken, is het noodzakelijk
OPREGT te zijn ; hoezeer overigens valsch van
hart, kan men, in gramschap, iemand onbewimpeld de waarheid zeggen. ONVERBLOEMD
37
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tespreken is geen volstrekt vereischte der
opregtheid •; want van sommige zaken zelfs
spreekt men niet, welvoegelijkerwijze, antlers
danverbloemd. De guile mensch is zonder
erg, en zegt al wat hi' denkt, en zoo als hi'
denkt, onbewimpeld, en veelal onverbloemd,
altoos ongeveinsd. De openhartige mensch is
altoos opregt • de opregte, evenwel, niet
altoos openhartig • wat hi' zegt, meent hi' ;
maar, wanneer de omstandigheid niet toelaat,
dat hij, volgens zijne meening spreke, kan
hij, zonder onopregt te zijn, zwijgen. De
rondborstige mensch zegt zijns harten meening, wanneer daartoe eenige noodzakelijkheid is, zonder het gevaar te ontzien, hetwelk hi' zich mogelijk daardoor berokkent.
De wijze en deugdzame mensch is altoos
opregt, met beproefde vrienden openhartig,
wanneer zijn lit het vordert rondborstig.
Alle afwijking van opregtheid is eene vernedering voor dengenen, die zich daartoe bekwaamt. Het beeld schijnt genomen van de
regt op staande menschelijke gestalte; de
opregte mensch houdt altijd het hoofd op •
geveinsdheid is, even als de to en altoos een
bewijs van gebrek aan mat' of moed •; die
niets behoeft te ontzien, kan lit steeds opregt blijven, doch zelden helaas is dit, in de
zamenieving, het geval.
OPREGT, zie Echt.

OPSN.

als voor sieraad in het algemeen : haar pronk
krijgt pronk door schoonheid van haar leven.
OPSCHIK onderstelt, minder dan pronk, pracht
of kostbaarheid, maar altoos hetbijbrengen
van sieraden, uit hoovaardij of behaagzucht :
zzj houdt reel van den opschik. Opschik
wordtook van het huisraadgezegd : ik hebaan
den opschik van deze kamer veel geld besteed.
Pronk is het meest algemeene woord, en komt
ook figuurlijk voor : met pronk van woorden.
OPSCHUDDING, zie Opstand.
OPSLAAN, zie Neerslaan.
OPSLUITEN, WEGSLUITEN.
Achter het slot brengen. OPSLITITEN ziet op
het oogmerk, dat het achter het slot gebragte
niet verlorenga •; WEGSLUITEN geschiedt, om
te verhinderen dat er iemand bijkome.
Gevangenen opsluiten. Papieren wegsluiten.
Ook kan opsluiten zonder oogmerk geschieden : ik wist niet, waar de hond toch blzjven
mogt, doch thuis komende, merkte ik, dat
hzj, bij het schielijk toeslaan der deur, opgesloten was geworden.
OPSN IJDEN, OPZEGGEN.
Overluid uitspreken. Het kind ZEGT zijne
les OP. Men SNIJDT verzen OP. Het laatste
onderstelt de kunstmatige aanwending der
uiterlijke welsprekendheid •; het eerste niet.

OPRIGTEN, zie Bouwen.
OPSNIJDEN, POGCHEN, SNOEVEN, PRALEN, GROOTOPRIGTEN, zie Opnemen.
OPROER, zie Beroerte.
OPSCHIK, PRONK, Tom, Dos.
Uiterlijk sieraad. Dos wordt eigenlijk
d en is een
alleen van de kleeding gezeg,
deftig woord daardoor. Het sluit daarom ook
het begrip van de deftigheid der kleeding
zelve in zich. Toot duidt eerie op de kleeding
aangewende bijzondere oplettendheid aan ;
en van daar heeft het werkwoord de beteekenis van zich te kleeden, bijzonder met
oogmerk , om te behagen, waartoe mede
behoort het bedekken van alle wanstaltigheld of anderen misstand. Zoo zingt VONDEL :
en gij u toil van vlek en misstal schuw.
Het werkwoord pronken, dat oulings van
het betrekken, bewolkt worden, der lucht
gebezigd werd , en verder van personen
gezegd , een donke y , stuursch , streng
gelaat aannemen beteekeride , zoude uit
dien hoofde schijnen, in zijnen aard, het
tegenbeetd te moeten zijn van het vorige.
Doch het hedendaagsche gebruik neemt het
voor, door kleeding of anderzins, eene opzigt
barende vertooning maken. Van daar PROINK,
zoowel voor kleederpracht in het bijzonder,

SPREKLN.

Alle doze woorden onderstellen eene vergrootende. of althans verwaande voorstelling.
Men POCHT, men SNOEFT, men PRAALT met
betrekking tot het een men voor eenige
eigene voortrefTelijkheid houdt •; men SNIJDT
op , ten aanzien van allerlei andere din en
doch met hetzelfde inzigt, om de algenieene
opmerkzaamheid en bewondering gaande te
maken. Pralen, is eigenlijk, in het algemeen, eerie vertooning van grootheid en
luister maken : zij praalde met de kostbaarstejuweelen. Wanneer men overdragtelijk
zegt : hi' praalde zeer met zijn geslacht,
zoo beteekent dit, hi' beroemde zich daar
zeer, liet zich veel daarop voorstaan. Pogthen drukt dit sterker uit,
en geeft tevens
het denkbeeld van een herhaaldpralen :
al datpogchen op afkomst en eertitelen is belagchelijk. Hierbij wordt evenwel nog niet
ondersteld, dat de pogcher of praler zich op
iets beroemt, dat hi' niet wezenlijk bezit
Ook in snoeven lit dit niet noodzakelijkerwijze : ik begrijp niet, hoe iemand zoo op zijn
geld kan snoeven, kan zeer wel gezegd worden
van eenen rijkaard, die enkel de belagchelijke
gewoonte heeft van, bij alle gelegenheden,
tegewagen van de groote sommen gelds,
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welke hi' werkelijk besteed heeft. Meest echter client dit woord voor eenpogchen op jets,
datgeene wezenlijkheid heeft. j snoeft van
groote din en. Men kan opsnijden, zonder
van zich zelvente spreken. De zucht om bewondering te verwekken does echter den opsnijder, het een hi' verhaalt, soms tot in het
ongeloofelijke Vergrooten. Dit geschiedt ook
door GROOTSPREKEN • schoon dit echter zonder
opzettelijke verzaking van de waarheid kan
plaats hebben, wanneer namelijk iema
nd, uit
een welgemeend, loch overdreven, vertrouwen op zijne krachten of vermogens, zich does
voorkomen, als in staatzijnde, om iets teverrigten, dat inderdaad voor hem ondoenlijk is.
OPSTAND, OPSCHUDDING.
-Onrustige beweging onder het yolk. OPSTAND is een dadelijk muiten OPSCHUDDING
slechts een onrustig zamenrotten, Diet altoos
met oogmerk van tegenstreving to het
gezag der overheid : dat geval maakte eene
groote opschudding. Zie meer andere woorden
met opstand vergeleken, op Beroerte.
OPSTEKEN, zie Aansteken.
OPTILLEN, zie Opnemen.
OPTREKKEN, zie Opnemen.
OPVATTEN, zie Opnemen.
OPVLIEGENDHEID, zie Drift.

OVER.

op eenen maaltijd, niets OVERBLIM, is dit
een teeken, dat het al met smaakgenuttigd
is; wanneer er niets van OVERSCHIET, blijkt
daaruit, dat er niet te veel van geweest is.
Overigens heeft OVERBLUVEN eene algemeenere beteekenis van blijven bestaan, in tegenoverstelling van ophouden te bestaan : van
diegansche legermagt zijn slechts weinige
manschappen overgebleven.
OVERBODIG, OVERTOLLIG (OVERTALLIG), OVERDADIG.

Te veel. OVERBODIG is rneer dangeboden,
of bevolen is : overbodige werken, (waaryoor
men antlers zegt : overtollige werken). Van
daar, !neer dan vereischt wordt : dat zijn
overbodigepligtplegrngen. OvEarroum(eigenlijk OVERTALLIG.) beteekent het getal te boven
gaande. Meer dan het be aide getal, of de
voltalligheid , kan somtijds dienstig zijn
somtijds ten eenenmaal nutteloos. Aileen in
het eerstegeval, ware nog het oorspronkelike overtallig te gebruiken : de troepen zijn
overtallig, zijn niet alleen voltallig, maar hun
getal is grooter, dan het bepaalde. In de andere
beteekenis, is dit woord door overtollig verdro p en : overtollige gereg ten. Waartoe al dat
overtollige? Ook wordt het voor overvloedig
genomen : daarvan zijn overtollige blijken.
OVERDADIG heeft de beteekenis, niet alleen van
overtollig, meer dan noodig, maar tevens van
onmatig, verkwistend : overdadige pracht.
OVERBRENGEN ,

OVERBRIEVEN OVERPRATEN

OVERZEGGEN.

OPVOEDEN, zie Opbrengen.
OPZEGGEN, zie Opsnijden.
OPZIGTIG MN, zie Arstekene
ORAKEL,

GODSPRAAK.

Vangelijke beteekenis, uitgenomen in het
figuurlijke gebruik.Men zegt van een' zeer wijs
man of eene zeer wijze vrouw : hi-' of zij,was
het ORAKEL van Mien tij,
d niet de GODSPRAAK.

lets, dat verzwegen rnoest worden, ontdekken. OVERBRIEVEN geeft letterlijk te kennen, dat dit briefswijze, OVERBRENGEN, OVERPRATEN, OVERZEGGEN, onderstelt, dat het bij
mondegeschiedt. spreek, in zijne tegenwoordigheid, van die zaak niet ; want h0
brengt alles over. Fracht u voor hem • want
hi' kan filet nalaten, alles over to brieven.

OVERBRIEVEN , zie Ovelbrengen.
OVERDADIG, zie Overbodig.

ORBEREN, NUTTIGEN.
Genieten, gebruiken van spijs of drank
sprekende. NUTTIGEN is het algemeene wooed;
ORBEREN wordt vooralgebezigd in de beteeke pis van lets tegebruiken, om het voor
verwaarloozing of bederf te bewaren.
OUD, zie Afgeleefd.
OUTER, zie Altaar,
OVERAL, zie Alom.
OVERBLINEN, OVERSCHIETEN.
Overig blijven. Wanneer van eenige spijs,

OVERDENKEN, zie Nadenken.
OVERDRAGEN, zie Afslaan.
OVERDRIJVEN , VERGROOTEN.
In het verhalen of voorstellen eener zaak,
degrenzen der waarheid of hillijkheid over-,
schrijden. In VERGROOTEN ligt meer , in OVERDRuvEN minder het begrip der opzettelijkheid.
De vi 'and heeft ons verlies vergroot. Dikwerf
overdrillt men de lofspraak der vriendschap,
ten koste der algemeene rnenschenliefde.
OVEREENKOMEN, zie Overeenstemmen.
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OVEREENKOMST, zie Betrekking.

OVERLEVERING,

SCHRIFT.

OVERLEVERING is

OVEREENSTEMMEN, OVEREENKOSIEN.
Ten deelegelijk zijn. OVEREENKOMEN ziet op
alle dingen,die hoedanigheden hebben, in welke zij met andere din en gelijk zijn : de spaansche kleederdragt komt in sommige stukken
met de romeinsche overeen. OVEREENSTEMMEN
slaat, naar de vorming van het woord, dat
zoo veel is als eenerlei stem ofgeluid hebben,
in ruimere beteekenis, hoofdzakelijk op gevoelens, meeningen, gedachten, of de uitdrukkingen daarvan. Eigenlijk : die speeltuigen stemmen volmaakt overeen. Oneigenk
lij :
die menschen stemmen in hunne meeningen
engoede oogmerken met elkander overeen.
Diegetuigenissen stemmen niet overeen. Men
kan niet zeggen : de spaansche kleederdragt
stemt met de romeinsche overeen.
OVEREIND, REGT OP.
tuurlijke stand van alle voorwerpen,
Dena
die hunne hoogte tot langste afmeting hebben. De mensch gaat REGT OP. Hij was spoedig weer OVEREIND. Het verschil is, dat overeind liefst wil gebezigd worden, wanneer
eenvoorwerp, dat regt op behoort te staan,
in eenen anderen standgeweest is, en nu
weder daarin hersteld wordt,
OVERERVEN, zie Aanerven.

een, van oude tijden, van
den vader op den zoon, enz., voortgeplant
berigt omtrent gebeurde zaken, in tegenoverstelling van eene in schrift gestelde, en
alzoo bewaardegeschiedenis. De joden stellen veel belang in overleveringen. Bepaaldelijk, voor kerkelijke overleveringen, in tegenstelling van de heilige SCHRIFT : de roomsche
kerk neemt, behalve de schrift, ook de overleveringen aan.
OVERLIMEN, zie Sterven.
OVEBLOOPEN,

OVERVLIETEN, OVERVLOUJEN,

OVERSTROOMEN.

Men zegt : de regenbak heeft overgeloopen.
Hetglas is te vol, het zal overloopen. OVERLOOPEN worthgebruikt van eenig vocht, dat
anders niet in beweging is ; OVERVLIETEN,
OVERVLOEIJEN, OVERSTROOMEN, van vlietende,
vloeijende of stroomende wateren. De rivier
vloot op twee plaatsen over. De Niji vloeit
jaarlijks over. De Donau stroomt over. De
beide laatste woorden zijn ook figuurlijk te
gebruiken : zijn hart vloeide over van dankbaarheid en blijdschap. 111ijne oogen stroomden over van droefiteid. De markt stroomde
over van yolk. Eindelijk heeft overstroomen
ook het voorzetsel onscheidbaar,
en beteekent
dan stroomend de oppervlakte van iets bedekken : de rivier overstroomde de velden,

OVERGEVEN, zie Bestellen,
OVERMANNEN, zie Bemagtigen.
OVERHAASTING, OVERIJLING.
Tegroote schielijkheid. OVERHAASTING
wordt alleen in den eigenlijken zin gebruikt:
lets met overhaasting doen. OVERIJLING meest,
met de ruimere beteekenis van gemis van
genoegzaam overleg : nu eens opzettelijk, dan
bij overijling, van zijnen pligt afwijken.

OVERMEESTEREN, zie Bemagtigen.

OVEREATEN, zie Afstaan.

OVERMOED, TROTSCHHEID.
Overdrevene voorstelling van eigene verdiensten of vermogens. De TROTSCHHEID ontstaat uit eigenliefde en eigenwaan. Zij wordt
door onverdiende eer en de bewondering van
dwazengevoed. Zij uit zich door woorden en
gebaren. De OVERMOED ontstaat uit een gelukkig slagen in alle ondernemingen en eene
bevrediging van alle wenschen. Elke nieuwe
voorspoed strekt denzelven tot voedsel. Hi'
verleidt tot roekelooze ondernemingen. De
trotschheid wordt vernederd, wanneer zij verachting ontmoet ; de overmoed door teleurstellingen en wederwaardigheden.

OVERLEDEN, zie Dood.

OVERNATUURKUNDE ,

OVERHALEN, zie Bewegen.
OVERHANDIGEN, zie Bestellen.
OVER HET ALGEMEEN, zie Doorgaans.
OVERIJLING, zie Overhaasting.

BOVENNATUURKUNDE

BESPIEGELENDE WIJSBEGEERTE.

OVERLEDEN, zie 2Iftijvig.
OVERLEGGEN, OVERDENKEN.
Zich eene zaak in hares ganschen zamenhang voorstellen. OVERDENKEN, zie op Nadenken. OVERLEGGEN is overdenken, doch bepaaldelijk met oogmerk, om zich daarnaar te
gedragen.

Die wijsgeerige wetenschap, welke de
algemeene eigenschap der din het
het bestaan en de eigenschappen van God, het wezen
der wereld en de eigenschappen van eenen
g
eest bevat. OVERNATUURKUNDE is, zoo wel als
BOVENNATUURKUNDE, eeriegebrekkige vertaling
van het lat. metaphysica. BESPIEGELENDE
WIJSBEGEERTE is de, thans, bij het onderwijs
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op de hoogescholen, aangenomene bewoording.
OVERPEINZEN, zie Nadenken.
OVERPRATEN, zie Overbrenyen.
OVERREDEN, OVERTUIGEN.
Dootgaans worden deze beide woorden
met elkarider verwisseld, schoon zij zeer verschillende zaken beteekenen. OVERREDEN is,
door eerie woordelijke voorstelling, tot toestemming, of tot lets bewegen, of wel, door
woorden , of redenen , veroorzaken , dat
iemand overeenkomstig met ooze voordragt
handele. 1k zocht hem daarvan te overreden.
Hi' liet zich niet overreden ; waarmede zinverwant is overhalen, no en bewegen, zie
Bewegen. OVERTUIGEN iS, eigenlijk, door de

OVER.

behalve het begrip van het onverwachte,
of onverhoedsche, dat der vermogende of
geweldige werking • bij OVERROMPELEN, bovendien, het begrip van rumoer en wanorde.
Dit wordt, eigenlijk, enkel van den krijg
gebezigd : eene stad, den vijand overrompelen. Oneigerilijk, zegt men : wij werden overrompeld, wanneer men ons tot lets overgehaald heeft, zonder ons tijd te laten, om de
zaak te overwegen.
OVERSCHIETEN, zie Overblijven.
RSPAREN, zie Sparen.
OVE
OVERSTROOMEN, zie Overloopen.
OVERTALLIG, zie Overbodig.

getuigenis van anderen tot erkentenis der
waarheid, of ook tot toestemming bewegen.
Zoo overtuigt men iemand, wanneer men
hem getuigen voorstelt, die dat een hetwelk
hi'j bekennen,,
of voor waar houden moet
gezien of ondervonden hebben •, of door

OVERTOLLIG, zie Overbodig.

getuigschriften, of andere onwedersprekelijke
bewijzen. De overtuigende kracht der waarheld. Door zijn geweten overtuigd worden.
Overtuiging raakt het verstand alleen •; maar
overreding den wit en de daden. Om te oversgronden
bewij
klaar
tuigen , moeten de
zijri • men kan ook door schijngronden overreden.

OVERVALLEN, zie Overrompelen.

OVERTREDING, zie Misdrijf.
OVERTUIGEN,
zie Overreden.

OVERVLIETEN, zie Overloopen.
OVERVLOEIJEN, zie Overloopen.

OVERWEGEN, zie Beraadslagen.
OVERWEGING, zie Bedenking.

OVERROK, zie Mantel.
OVERWEGING (IN) NEMEN, zie Beraadslagen.
OVERROMPELEN, OVERVILLEN, VERRASSEN,

Onverwachts bespringen. Bij VERRASSEN is
het hooklbegrip de gezwindheid. Het heeft
ook de beteekenis van, in raschheid de loef
afsteken • gelijk VONDEL zingt • de snelle wint
komt zelf de faem met vier en stof verrasschen. Ook voor onverwachts verblijden
gebruikt men verrassen. Men bespoedigt
eene reis, om vroeger, dan men verwacht
wordt, aan te komen, en zijne huisgenoten
te verrassen. Hi' verraste ons met dit
aangename geschenk. Maar in den zin,
waarin wij het hier vergelijken, heeft verrassen, benevens de beteekenis van onverwachts
bespringen, ook die van overmeesteren. De
stad word verrast. Zoo komt het ook voor,
in den zin van hetplegen van vrouwekracht,
in den voormaligen regtsgeleerden stij1 :
dat een wijf klagede, dat sy. verrast waer,
V. HASS. 0 VERVALLEN heeft de opgegevene
beteekenis eenvoudig, zonder op den uitslag
te zien : wij overvielen den viand bij nacht.
Het wordt niet alleen van krijgsbewegingen,
maar ook van andere zakengebezigd : de
slaap overviel hem. Van een zwaar onweder
overvallen worden. Bij voorvallen heerscht,

OVERWINNEN, zie Bemagtigen.
OVERWINNING, ZEGE, ZEGEPRIAL.
De ten onderbrenging van den viand.
OVERWINNING ziet meer op het daarduor
behaalde voordeel • ZEGE, op den roem. Van
daar, ZEGEPRA.AL, eigenlijk de plegtige optogt,

vooral bij de Romeinen gebruiketijk, wanneer de veldheer, die eene beslissende overwinning in den krijg behaald had, in staatsie
enpraal , met zijne zegeteekenen , zijne
terugkomst vierde • thans, als eene figuur
daarvan, voor de betooning van vreugde
over een behaald voordeel. Wit/ behaalden
eene beslissende overwinning op den Oland.
Eindelijk werd de zee door de onzen bevochten. De ontslagene gevangenen werden door
hunne vrienden in zegepraal naar huis
begeleid.
OVERZEGGEN, zie Overbrengen.
OVERZETTEN, zie Omschrijven.
OVERZIEN, zie Ilerzien.

PAAL, PERK • - BEPALEN, BEPERKEN, - BESCERLIVEN.

Het verschil tusschen de beide eerste
werkwoorden is gegrond in dat der naamwoorden, van welke zij gevormd zijn. In
beide lit het begrip eener begrenzing •
doch BEPALEN ziet meer op het aanwijzen
dergrensscheidingen, BEPERKEN op een werkelijk in- en afsluiten , gelijk wij straks
sullen zien, na den aard der beide naamwarden te hebben beschouwd. PAAL, namelijk, is een stuk hoot of steen, van mindere
of meerdere lengte, ten minste eenige duimen dik, dat in dengrand vast gezet of
eslagen wordt, om tot verschillende einden
g
te dienen, en bijzonderlijk, om de grenzen
van een district ofgewest aan te wizen. Zoo
spreekt men van landpalen, die als eene
banheining geslagen werden tot eene landschouwing. Het is binnen onze palen geschied beteekent dus, in eenen eigenlijken
zin, binnen onze grenzen. Van hier, dat
het woord ook figuurlijk, voor begrenzing
genomen wordt : leder moet blijven binnen
depalen van zajn beroep. Hij goat de palen
te buiten, natnelijk, de palen, of regelen,
der welvoegelijkheid. Oak zegt men : iemand
paal en perk stellen, eene uitdrukking,
waarin eene overtolligheid zoude te berisen zijn,
ndien
i niet tusschen de beide
P
woorden een in het oog vallend verschil
bestond. Met het eerste woord, paal namelijk, wordt bier aangeduid , dal, men iemand
degrens aanwijst buiten welke hi' niet
gaan may ; met het tweede woord, PERK,
dat men daar tevens een beletsel in den we g
stelt, waardoor hi' niet verder gaan kan.
Perk immers is eigenlijk eene omtuining
vanpaalwerk, of gevlochten rijswerk, om
daarin, des nachts, vee op te sluiten, en
het alzoo het verdolen te beletten. Overdragtelijk genomen, heeft het den zin van
eene begrenzing van iemands willekeur en
vrijmagt, doch vooral met het begrip, dat
hi' daardoor belet wordt verder te gaan.

Be g len nu is, eigenlijk, met palen afzetten •
beperken, met eene omtuining, gelijk die
door perk wordt aangeduid, omzetten. Maar
verde'.• gelijk, wanneer men iets in een
perk besluit, te onderstellen is, dat het, voor
het daarstellen van datperk, meerdere
ruimtegenoten heeft, zoo bevat beperken,
als van zelf, het nevenbegrip van inkrimpen, verminderen. De grondwet be salt
(le bevoegdheid der Staten-Generaal , dat
is, zij wijst aan, tot hoe verre die bevoegdheidgaat. Een' gansch anderen zin zoude
bier beperkt opleveren • dit zoude, in den
bijgebragten volzin,
niet anders kunnen te
kennengeven, dan dat de bevoegdheid van
dat staatsligchaam
,
tijdens het daarstellen
dergrondwet, uitgebreider ware geweest,
dan tegenwoordig, en eerst, door die grondwet, onder en ere bepalingen gebragt ware.

Geenszins neemt dit weg, dat, in sommige
gevallen, het eene woord het andere, schier
onverschillig, kan vervangen. Zijne wenschen, zijne driften, hepalen, bij voorbeeld,
of beperken, kart veelal eenerlei zin hebben.
Wanneer men namelijk , te voren, onbegrensde wenschen of driften be salt, binnen
palen of grenzen brengt, is die daad op zich
zelve eene beperking , of inkrimping van
ruimte. Ook kan, daar een paal ligt een hinderpaal kart zijn, bepaien hetzelfde zijn, als
beperken, ook in den anderen zin van het
laatste woord, namelijk dien van beletten,
stuiten : de stroom bepaalde onze overwinnip en — In eene andere beteekenis van
bepalen, echter, heeft beperken daarmede
niets gemeens, Palen worden ook tot geheel
andere oogmerken gebruikt, dan om grenzen
aan te wijzen, gelijk reeds te kennen gegeven is. Men heeft, bij voorbeeld, palen in
havens ofgrachten, in den grond geheid, om
daaraan schepen vast te le en •, en, daar
zulk eenpaal te laag, en, bij hoog water,
overdekt zijnde, gelegenheid kan geven, dat
een vaartuig daartegen stoot, daarentegen
boven water uitstekende, zigtbaar is, en geen
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zoodanig gevaar oplevert, is het een gemeen
spreekwoord, te zeggen : dat een paal
boven water, om te spreken van eene bekende zaak, jets, dat zeker is. Zoo worden dijken
doorpaalwerk versterkt, of, bij onstevigheid
van dengrond, gebouwen daarop gesticht.
Van daar, in degemeenzame verkeering
paalvast, voor zoo vast als een paal, of zeer
zeker • en bepalen , in den zin van vaststellen. illtjn besluit is bepaald. Eenen dag bepalen.— Met BESCRRIJVEN is bepalen verwant
door eene verdere figuur van de eerste beteekenis, het aanwijzen van grenzen. In beide
woorden, beschrijven en bepalen, ligt namein de
van
lijk
z eene zaak of een denkbeeld
volledig voorstellen , of duidelijk maken.
BeschrUven onderstelt eerie omstandige
voorstelling, en daarvoor zijn verschillende
wijzen en wijzigingen, door andere zinverwante woorden uitgedrukt. Zie Afmalen.
Zie ook Omschrijven. Bij het bepalen
eener zaak, is de meest mogelijke beknoptheid een hoofdvereischte. Eene beschriiving
moet volledig en naauwkeurig, eerie bepaling, vooral juist zijn. Wanneer men volledig
en naauwkeurig beschrijit, doet men eene
zaak, naar waarheid, en in al hare omstandigheden, kennen •; om, naar de regelen der
redekunde, juist te bepalen , moet geen
woord meer of mindergezegd worden, dan
noodig en dienstig is, om van de zaak een
zoo klaar begrip te even,
dat men daardoor
in staat zij, om dezelve van alle andere bestaande of bestaanbare zaken te onderscheiden. De beschrifvende stip is een belangrijk
gedeelte van de kunst, om wel te schrijven.
In de redekunde, vooral, komt alles op de
juistheid der bepalingen aan.
P AAPSCH
PASTOOR.
PRIESTER
ROOMSCH. - PAPIST, ROONSCLIGEZIPIDE.

PAAP ,

De afleiding, of afstamming van elk dezer
woorden zal ons bier totgids moeten dienen,
om dezelve in hunne betrekkelijke waarde te
onderscheiden. PASTOOR is van het lat. pastor
ontleend, dat een' herder beteekent ,
gewoon
beeld ter aanduiding van eenen godsdienstleeraar. Het woord dient tot ambtsbenoemin g voor de kerkleeraren van onderscheiden christelijke gezindheden, voor zoo verre
zij herders eener kerkgemeente zijn. Een
roomschpastoor. Een luthersch pastoor. Bij
de hervormden wordt depredikant alleen in
; en zijne
Vriesland pastoor genoernd •huisvrouw, aldaar, pastoorske. PRIESTER is eerie
verduitsching van het gr. en lat, presbyter,
eigenlijk een oud man, en van daar, eerst
deoudsten of ouderlingen der eerste christelijke gemeenten ; vervolgens, de opzieners
van zulkegemeenten, zonder onderscheid
van jaren •; eindelijk , naardien zoodanige
opzieners, in de roomsche kerk, met den
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tijd het offerwerk van de mis verrigtten ,
bij uitsluiting, een geestelijke, tot offeren
geregtigd en daarvan zijn werk makende
niet alleen van de roomschemaar
, ook
van anderegodsdiensten, tot welker plegtigheden insgelijks offeren behoorde. Van
daar ook priesteres of priesterin. De instelstelling van het priesterschap. foodsche
priesters. Heidensche priesters. Een priester
der roomsche, of der grieksche , kerk. De

christelijke gezindheden, die het avondmaal
niet voor een offer houden, kennen ook
geene priesters. PAAP is oogenschijnlijk het
lat, papa, met welken naam, eigenlijk varier
beteekenende, men oulings in de latijnsche
kerk, over het algemeen, eenen geestelijken
benoemde, gelijk alsnog de grieksche christenen daarvoor 7C6nrag pOpas) zeggen. Than
wordt het nederduitsche woord niet anders ,
dan in eenen verachtelijken zin gebezigd ,
even als het hoogduitsche Pfaff, dat , in
Duitschland , thans een scheldnaam voor
eerier]geestelijken is, en als zoodanig voor
Luthers tijd moet gebruikt geweest zijn ,
daar hij, in het opschrift tot Kon. '18.
Baalspfaffen bezigt. Menwil, dat dit
niet eene verbastering van het lat. papa Zij.
maar zijnen oorsprong daarin hebbe, dat de
geestelijken, in den tijd toes alle schrijfkunst zich tot hunnen stand bepaalde, en
zij de eenige opstellers waren van openbare
oorkonden en andere wettelijke bescheiden
of schrifturen,gemeenlijk, bij hunne on derteekening, de voorletters p. f. a. f. pleegden
te voegen als eene verkorting van pastor
fidelis animaruin fidelium, zoo veel als de
getrouwe zielenherder der geloovigen. TerwijI er nu, met al het bijgeloovig ontzag
voor den stand, weinig eerbied of achting
voor personen plaats had, err heeren
of edelen hunne huispapen, of geestelijke
schrijvers , veelal slechts als bedienden behandelden, zoude de zamenvoeging van die
voorletters tot een woord , welligt eerst uit
scherts of spotternij bedacht, eerlang als eene
algemeene benaming voor zulken geestelijken
schrijver, en van daar voor elken geesteliken over het algemeen, In an hebben gevonden,gelijk die dan nog tegetiwoordig, in
het hoogduitsch , voor geestelijken van alle
gezindheden, dock enkel als spot- of smaadnaam, ingebruik is. — Hoe het daarmede zij,
voor zoo verre , in sommige oorden van ons
land, de roomschgezinden zonder onderscheid , zoo leeken alspriesters , met den
naam van papen bestempeld worden , is het
woord uit eengansch ander oogpunt te beschouwen. Paap is dan eerie verkorting van
PAAPSCH of PAPIST , eigenlijk een pauselijke,
ofpausgezinde , van papa namelijk , maar
niet in den oorspronkelijken zin van eenen
geestelijken over het algemeen, maar in den
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lateren van het opperhoofd der kerk, gelijk
het latijnsche woord alleen in die beteekenis
is overgebleven , sedert de kerkvoogd van
Rome zich hetzelve , als eenen hem, onder
ane bisschoppen , alleen toekomende titel
toeeigende. Paap in dezen zin, en paapsch
of papist , niet anders beteekenende dan ,
even als ROOMSCHGEZINDE en ROOMSCH, iemand,
die de opperhoofdigheid van den stoel van
Rome erkent, is dan zoo verre van , uit zijnen aard , eenig nevenbegrip van verachting
of haat met zich te brengen dat men het
veelvuldig bij roomsche schrijvers zelve (Phil
Van Marnix en anderen) gebezigd vindt. Zoo
wordt, bij fransche geschiedschrijvers , van
de oorlogen der pausen gewagende, het woord
papistes genomen voor de pauselijken , de
pauselijke troepen. Paap, paapsch of papist,
in den mond van onroomschen, is, sedert de
met het kerkgeschil verknochte beroerten ,
zeker niet dan een onwelvoegelijke en te
misprijzen smaadnaam •; maar bet ismet het
voordgelegen , even als , omgekeerd , met
dat van geuzen , een even onwelvoegelijke en
te misprijzen smaadnaam , in het tegenwoordig gebruik , teen onroomschen , ofschoon
aanvankelijk door dezen zelve zich ter on derscheiding toegeeigend.
PAAPSCH , zie Paap.
PAAR, zie Koppel.
PAARD, Ros, HENGST, Rum, MERRIE,VEULEN.
PAARD is degewone en algemeene geslachtsbenaming , ROS het edelere woord, voor een
viug en moedig paard, somtijds in den del&
g
en stijl gebezigd. Paarden houden. Goed te
paard zitten. De paarden inspannen. Zoo
sterk als eenpaard. Bestijg uw brieschend
ros, en snel den viand teen. Het jong heet
VEULEN ; het ongesneden mannetjes paard
beet HENGST, hetgesnedene RUIN , het wijfje
KERRIE. Zie lilaarschalk.
PACHT,
PACHTEN,
zie Huur.
PACHTGELD,
PACHTHUUR ,
PAD, zie Baan,
PAGIE, EDELKNAAP.
Een 'on en of jongeling, die in den hofstaat van vorsten eenen bijzonderen rang
bekleedt,
k huis
doorgaans uiten
een adellij
genomen word t. Als PAGIE dienen. EDELKNAAP
is een, ter vertaling, nieuw gesmeed woord,
waarvan de vorming wel in den aard der
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taal ligt, dat echter, met de beteekenis van
de gedachte. bediening, door het gebruik
niet gewettigd is.
PAK, zie Bos.
PAKKEN, zie Vangen.
PALLAS, zie De en
PAN, zie Bak.
PAND, zie Onderpand,
PANTSER, zie
PAPIST, zie Paap.
PARTIJ, zie Aanhang.
PASTOOR, zie Paap.
PATROON,zie Kardoes.
PEINZEN

DENKEN DROOMEN, - BEDENKEN,
BEPEINZEN, BEDACHT ZIJN,

De verstandelijke vermogens van herinnering en vergelijking aanwenden. DENKEN is
het algemeene woord ; het is, eigenlijk, niet
meer dan, met bewustheidgedachten hebben.
Levenlooze din en denken niet, hebben geene
met bewustheid verbondene begrippen. De
mensch is een denkend wezen. Zelfs schijnt
somtijds de bewustheid niet als vereischte te
wordengenomen gelijk wanneer men, het
wezen der menschelijke ziel in het denkvermogen stellende, en dienvolgens het denken
onafscheidelijk achtende van haar bestaan,
uit de bespiegelende wijsbegeerte het best uit
opmaakt, dat de mensch altijd denkt. Denken is dan slechts eerie natuurlijke werking
der vatbaarheid, zonder dat daartoe altoos
ins panning behoeft. Zoo is DROOMEN het denken der ziel in den ligchamelijken slaap, gepaard met min of meer duistere bewustheid.
Van daar, dat droomen, ook in den wakkeren
toestand,gebezigd worth voor het krijgen
van eenegedachte , zonder voorafgaande inspanning van herinnering en vergelijking.
zou datgedroomd hebben ? zeer onclerscheiden van het ander figuur1ijke gebruik
van dat woord, voor mijmeren, waarbij het
beeld van de and re zijde gevat, en meer op
het stiffen of sluimeren der oordeelskracht
gezien wordt. Zie Mijmeren. PEINZEN is het
tegenovergestelde daarvan •; men peinst, wan-,
neer men moeite heeft om zich iets te herinneren, of warineer men nietgereedelijk het punt
van vergelijking voor twee begrippen kan opdoen.In zoo verre is peinzen ook met nadenken verwant. Zie Nadenken. Peinzen is dus
eene sterke inspanning van het denkvermo-
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gen, van tweederlei aard • of, om een te voren
verkregen besef op nieuw of te zonderen en
voor dengeest terug te roe en : hoe ik
peinsde, ik Icon niet op zijnen naam komen ;
of, om, gelijk ook het lat. stamwoord pensare,
we en te kennen geeft, de onderscheidene
aanzigten van eene zaak diepdenkend te
overwegen. Het is dan, eene zaak BEPEINZEN,
gelijk men het, aan het onzijdige werkwoord,
door middel van het voorzetsel be
,
eene
werkende beteekenisgevende,
uitdrukt. Daar
nu het onzijdige denken, op dezelfde wijze,
in EEDENKEN, door middel van het voorzetsel,
eene werkende beteekenis krijgt, en gevolgelijk daarbij ook inspanning der denkkracht
ondersteld wordt, verandert in zoo verre het
,
eenvoudige begripin
het enkeledenken vervat.
Bedenken is dan zoo veel als nadenkeu over
lets : ik heb die zaak ernstig bedacht; of zich
te binnen brengen, uitdenken : hi' bedacht
een heilzaam middel. In eene bijzondere beteekenis wordt het ook nog genomen, voor
het denken aan iemand, met inzigt, om hem
te bevoordeelen: hij zal mij in zijn testament
nog wel bedenken. Als een wederkeerig werkwoord, beteekent het in overweging nemen :
ik bedenk mij nog, of ik het does wil ; zich
beraden : bedenk u wel, eer gijde zaak onderneemt • en ook, gelijk dit menigmaal het gevolg van nadere overweging en rijper beraad
kan zijn, van besluit veranderen : ik heb Arai'
weder bedacht. BEDACHT ZIJN met het deelwoord, van bedenken, is niet,zoo als de vorm
zoude aanduiden, slechts het lijdetide werkwoord,
als : nadat de zaak wel bedacht en
overdacht was, maar heeft ook den onzijdigen zin van met voorzorg aan lets denken :
op de rust zijns levens bedacht zijn.

PLAG.

PLAATS, PLEK.
Eenig bijzonder aangewezen gedeelte van
de oppervlakte van iets, inzonderheid van de
oppervlakte der aarde. Men zegt, onverschillig, het was op deze plaats, of het was op
dezeplek •; iemand de juiste plaats, of de
juiste plek aanwdzen. Doch men zegt : eene
plek g ronds, niet : eene lasts groads. PLAATS
is overigens, in vele opzigten, ruimer van
beteekenis. PLEK heeft, behalve de Kier opgegevene, geene andere, dan eene nog nailer
bepaalde,beteekenis, die, namelijk, van eene
plaats op de oppervlakte van een ding, door
eerie daarop gevallen smet, door eerie verschillende kleur, of anderzins, van de overige
oppervlakte onderscheiden : een bond met
zwarteplekken; hi' heeft eene roode plek op
de hand; er zdn smerige plekken in dat
goed. In den laatsten zin, schrijft men anders
plak ; zie Plak.

PERK,
zie Paal.

PLAITS, PLAATSELIJKHEID.
Van het naamwoord PLAATS, heeft men
het bijvoegelijke plaatselijk, tot eene plasts
behoorende, den aard van eene plaats hebbende, en van dit wordt het naamwoord
PLAATSELIJKHEID gevormd, door middel van
den uit an heid, eertijds een naamwoord,
dat eene persoonlijkheid aanduidde, doch
tharis achter bijvoegelijke woorden gevoegd,
om het hoedanige tot eene hoedanigheid
over te brengen. Daar nu de hoedanigheid
van een ding niet het ding zelf is, zoo is
plaatselijkheid ook niet hetzelfde als plaats.
Het kan een denkbeeld daarvan aanduiden,
zonder het wezenlijk bestaan uit te drukken.
heid om het bestaan van
Bij de moeijelijk
iets, zonder het bijdenkbeeld van eene plaats,
waar het bestaat, te kennen te geven, kan
dus plaatselificheid, in enkele gevallen, verkiesselijk zijn, juist om het denkbeeld van
plaats, zoo veel mogelijk, te verwijderen.
Het wiskunstig punt is eene plaatselijkheid
zonder eenige uitgebreidheid.

PERSEN, zie Douwen.

PLAATSELIJKHEID, zie Plaats.

PERSONAADJEN, zie Lieden.

PLAGEN, KWELLEN.
Lastig vallen •, onaangenaamheid veroorzaken. PLAGEN komt van plaag, dat in het
hedendaagsch gebruik, inzonderheid een onheil, dat algemeen treft, beteekent, hetzij als
eene bijzondere kastijding van Gods wege
aangemerkt, gelijk de tiers la en van Egypte,
hetzij ook zonder dit nevenbegrip, als eene
zware algemeene ziekte , pest , of anders
duurte en hongersnood, felle tirannij, verdrukking door vreemd krijgsvolk, era. In
dien laatsten zin gebruikt men het werkwoord
plagen, wanneer men zegt : dat land wordt
zwaar geplaagd. Ook zonder het begrip der
algemeenheid : honer en dorsi la en nzij.
38

PELLEN, zie Do pen.
PEN,
zie Pluim.

PEULUW, zie Kussen.
PIJNIGEN, zie Folteren.
PUP, zie Buis.
PISTOOL, zie Karabin.
PIT, zie Kern.
PLAAT, zie Droogte.
PLAATS, zie Oord.
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Alsdan inzonderheid, met den zin van, bij
herhaling, onaangenaamheid veroorzaken :
waaromplaagt gij dat kind ? Of herhaalde
smert : met de • icht geplaagd zijn. Ook
wel sehertsenderwijze , lets does of zeggen, dat eenen anderen pijnlijk valt : zij
plaagden die 'u er met haren neef. In beide
laatste beteekenissen is ook KWELLEN toebruiken. Mel de jicht gekweld zijn. Zij
kwelden die 'u er met haren nee f. Overigens heeft kwellen, dat, in oorsprong, zigtbaar met kwaad, kwaal, kwalijk, verwant
isgelijk ook het oud vlaamsch quaele voor
kwaadheid, boosheid,) niet zoozeer de beteekenis van algemeenheid, welke wij in de
eersteplaats bij plagen hebben opgemerkt,
maar daarentegen den zin van een sterker
verdriet : dan Welt mij knagend zielsverdriet. Die zaak kwelt mij dag aan dag. Het
zoudegeene ernstige houding hebben, indien men daarvoor plagen bezigde. Voorts
is kwellen ook, plagen niet, een wederkeerend werkwoord : zich over iets kwellen.
FLAK, PLEK, VLAK, VLEK,SMET, KLAD.
Een, inzonderheid door bezoedeling, onderscheidengedeelte van de oppervlakte van
jets. De vier eerste woorden zijn alle van
eerie vorming, zijnde de letterwisseling van
a en e, of p en v, niet dan een verschil van
tongval en spelling. No tans heeft het gebruik aan dezelve ook, in vele opzigten, een
merkelijk verschil van nevenbeteekenissen
gegeven. PLEK is, eigenlijk, gelijk hierboyen, bij de vergelijking van dat woord met
plaats, aangernerkt is, (zie Plaats,) in het
algemeen, eenig bijzonder aangewezen gedeelte van de oppervlakte van iets, inzonderheid van de oppervlakte der aarde, en
zegt men, in dien zin, eene plek gronds.
PLAK ware daarvoor niet te bezigen ;
noch VLEK, noch VLAK. Vlek evenwel beteekent ook eengedeelte van de oppervlakte
der -aarde, maar het mot door huizen bezet, en zelfs eene grootere en aanzienlijker
plaats.zijn, dan die, welke men gemeenlijk
dorp noemt, zoodat het, alleen om het gemis
aanpoorten, niet onder de steden gerangschikt wordt. Flak , hoezeer hetzelfde
woord, heeftgeenszins die beteekenis ; noch
plak , noch plek. Daarentegen heeft vlak
weder eenen bijzonderen zin, die aan geen
der andere woorden eigen is, namelijk van
eene, alleen ten aanzien der lento
en breedte
g
beschouwde uitgebreidheid , in de meetkunde. In deze beteekenis evenwel, is het
woord van het onzijdige geslacht, in die,
waarin wij het thans vergelijken, van het
ke even als de andere aan het
vrouwelij,
hoofdgestelde woorden. Voor den hier in
aanmerking to nemen zin, zijn overigens
vlak en vlek eenzelvig van beteekenis, en is
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ook plak daarvan naauwelijks te onderseheiden • maar ten aanzien van plak heeft dit
zonderlinge plaats, dat het van het gelijknamige plek ten eenemaal afwijkt, en integendeel meer met KLAD overeenkomt. Beide
klad en plak, namelijk, beteekenen inzonderheid de op iets geworpene vuiligheid
zelve, door welke de vuile plek , of vlak
veroorzaakt wordt. Daar valt eene
of vlek,
groote plak inkt op majn schrift. Inktvlak
is het overblijvend merkteeken, nadat de
inkt in hetpapier gedroogd is. Hi' worp
eene klad van sltjk op haar kleed. Plak echter heeftgeenszins de figuurlijke en verdere
beteekenissen, waarvoor klad gebruikt wordt,
als : de klad van eengeschrift , het ruwe
opstel ; de klad, of het kladboek, bij kooplieden, het boek, waarin deze hunne dagelijksche zaken voorloopig opteekenen. In den
eigenlijken zin,
onderscheidt zich klad van
plak, daardoor, dat het eerste meer op eerie
klevende, zich aanhechtende, vuilnis ziet •
SMET, daarentegen, op eene doordringende :
er zijn smetten van kaarsvet op uw kleed
ijzersmet. Er is nog een smetje aan te
bekennen, het is nog zoo zuiver als toes het
en klad
it den winkel kwam. Smet, vlek
u
,
worden voorts figuurlijk, in eenen zedelijken
zingebruikt, met eene van nabij verwante,
doch niet te min onderscheidene, beteekenis. Iemand eene klad aanwrijven, is hem
lasterlijk beschuldigen. Die bloedschuld bragt
strekte hetzelve tot
een vlek op het land,
oneer, schande. Hi' had de smet van dit
schandelijk feit op zijn geweten. Wanneer
wii deze drie uitdrukkingen van naderbij
beschouwen, zullen wij, in het figuurlijke
g
ebruik van klad, het denkbeeld van de van
buiten opgeworpene vuiligheid, den zwadder
van den laster heerschende vinden • bij vlek,
de veroorzaakte uiterlijke onaanzierilijkheid;
bij smet, de ingedrongen bezoedeling. In
den eigenlijken zin genomen, kan men op alle
din en kladden of plakken werpen •; alleen
zoodanige, bij welke daarvan teekenen overblijven, behouden er vlakken of vlekken, of
vuile plekken van; doch sommige stoffen zijn
inzonderheid voor smetten vatbaar,
en worden
daarom ook smetachtig genoemd. — Vlak,
vlek en plek komen voorts daarin met elkander overeen, dat daarmede ook eene onderscheiding der oppervlakte, zonder bezoedeling, als door eerie verschillende kleur beteekend wordt, doch ziet plek daarbij eigenlijk
op de aldus onderscheiden plaats, vlak of vlek
op de oorzaak der onderscheiding, en, schoon
men roode of zwarte plekken zoo wel kan zegg en, als roode of zwarte vlakken of vlakken ,
is eene kaleplek geene vlak noch vlek.
PLAN, ONTWERP.
Eene teekening of schets van de wezen-
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like deelen van iets. In den eigenlijken zin,
is ONTWERP zulke teekening of schets van een
toekomendgeheel : een ontwerp van een
gebouw •; PLAN de teekening of schets van iets
dat bestaat : het plan eener vesting. Ontwerp
is voorts, bij overdragt, een eerste opstel,
met de onderstelling, dat het oogmerk is,
het nader te beschaven of uit te breiden. Het
ontwerp van eenen brief. In dien zin is plan
niet tegebruiken. Maar onverschillig beteekent plan of ontwerp, door eene verdere
figuur, eenen aanslag, of beraamd opzet.Ontwerpen, of plannen makers , smeden.
PLANK, zie Deel.
PLANT, zie Kruid.
PLANTENRIJK, zie Kruid.
PLANTGEWAS, zie Kruid.
PLANTSOEN, zie Kruid.
PLAT, zie
PLANEIJEN, zie Bestraten.
PLEGEN, zie Oefenen.
PLEGTIG, STATIG, DEFTIG.
Met bijzondere inachtnemingder uiterlijke
welvoegelijkheid. DEFTIG, van personen gezegd, dud uiterlijke achtbaarheid aan. Een
de ti man. Een de ti gelaat. Hi' is altoos
even deftig. Deli gekleed zijn. Van andere
din en aan alle vereischten ruim voldoende.
Een de ti huis. Een de ti onthaal. Een
de ti maaltzjd. STATIG doelt op eene uiterlike vertooning van staat of 'ulster. Een
t dat men ook met het enkele
statige optog,
woord staatsie uitdrukt. PLEGTIG is eigenlijk
eene, voor eene bijzondere omstandigheid
berekende deftigheid. Eene plegtige vergadering. Hi' ontving ons op de plegtigste tvijze.
PLEISTEREN, zie Aanleggen.
PLEK, zie Plactis.
PLEK, zie Plak.
PLENGEN, STORTEN.
Eenig vocht, uit eenen beker, of eenig
ander drinkvat, we laten vloeijen. PLENGEN
is het deftigere woord. Onder het lee en
van den wijn op het altaar. STORTEN ziet op
en nevenbegrip van achtbaarheid. Stort
ge
een weinig waters uit uw glas. Wanneer
daarom het uitvloeijen bij toeval geschiedt,
of zonder dat men het opzettelijk doet plaats
hebben, is alleen storten, niet lee en te

PLOM.
gebruiken. Houd utvenbeker regl, stort niet!
Of men bloedpleng
en, dan wel bloed storten,
voor bloed vergieten, tranen lee en dan
wel tranen storten, voor schreijen, te verkiezen hebbe, komt enkel op den aard van
den stij" aan.
PLIGT, GEHOUDENHEID, SCHULDIGREID.
Het een onregt is na te laten, het een regt
is te doers, is onze PLIGT, GERODDENHEID en
SCHULDIGREID. Deze dtie woorden drukken
derhalve iets uit, waartoe wij verbonden
zijn. Pligt duidt elke zedelijke noodzakelijkheld aan, van welken aard die moog wezen.
Pligt is eene schuldigheid jegens dengenen,
omtrent welken wij verbonden zijn, denzelven te vervullen ; en deze is eene gehoudenheid, wanneer wij dat een hetwelk wij verpligt zijn te doers op ons genomen hebben,
of wan neer het ons van iemand antlers is opgelegd geworden. Het is pligt, zijn woord te houden, dewij1 het reeds op zich zelf onregt zou
wezen, het niet te houden; het is onze schuldigheld, ons woord te houden, naardien wij daar.
toejegens dengenen verbonden zijn, wien wij
ons woordg
egeven hebben
, en die het van
ons kan vorderen. Wij noemen, daarentegen,
de waarneming van de pligten, aan het
ambt verknocht, hetwelk wij bekleeden,
onze gehoudenheid , dewij1 wij tegelijk
met de overneming van de regten en voordeelen van hetzelve, ons tot de vervulling
van de daartoe behoorende pligten verbon, welke niemand
ligten
den hebben. Er zijn p
van ons vorderen kan ; b. v., de pligten jegens ons zelven, de pligten jegens God, welke
onsgeweten beoordeelen moet •; zoo ook de
pligten jegens de dierlijke schepping, waartoe ons onze menschelijkheid verbindt. Schuldigheid gehoudenheid kan hi' van ons
vorderen, aan wien wij verpligting hebben.
Voor zoover ikgevoele, dat iemand, die mij
nit beleefdheid met een bezoek vereert, eene
soort van regt heeft, om een tegenbezoek van
mij te verwachten, hood ik het voor mine
schuldigheid, hem een tegenbezoek te geven
in zoover ikgevoele, dat ik, door deze verwachting te leur te stellen, eenen waardigen
man zou krenken
,
houd ik het voor mijnen
pligt. Het gevoel der inwendige bevveeggronden maakt mij derhalve iets tot pligt,het regt
eenes anderen tot schuldigheid en gehoudenheid. Men spreekt daarom van eenen heiligen,
aangenamen pligt, niet van eene heilige, aangename schuldigheid of gehoudenheid.
PLOFFEN, zie Vallee.
PLOMP, LOMP.
In den eigenlijken zin,
beteekenen beide
en dik •; in eenen overdragtelijwoordenken zin, is een PLOMP mensch, een botterik ;

POEZ.

— 292 —

een LOMP mensch, iemand, die onbeleefd, of
onhandig is. Zie Lomp.
PLOMPEN,
zie Vallen,
zieil anstonds,
PLOTSELING ,
PLOTSEN, zie Fallen.
PLUIM, VEDER, SCHACHT, PEN.
Het natuurlijk bekleedsel der vogeien.
VEDER is de eenvoudige en algemeene uitdrukking : eenen vogel de vederen uitplukken .
PLuimgeeft hetzelfde to kennen, doch bijzonder met opzigt op het sieraad, hetwelk de
vogel van zijne vederen heeft : eene paauwepluim. Vederen, tot sieraad op dameshoeden
gestoken, heeten daarom inzonderheid pluimen. Een hoed met pluimen. Van daar, overdragtelijk, voor een daarnaar gelijkend sieraad op de hoofdbedekking van krijgslieden :
depluim van den helm. SCHACHT is de uitgetrokken veder,
inzonderheid wanneer die tot
schrijfgebruik zal bereid worden, of daartoe
we bereid, doch nog onversneden is ;
de versnedene beet PEN : dat zijn fraaije
schachten
,
die zullen zich tot uitinuntende
pennen laten versnijden.
PLUNDEREN, zie Atioopen.
POEL, zie Afgrond.
POETSEMAKER, zie Hansworst.
POEZIJ, DiCHTKUNST, DICHTKUNDE.
Men noemt niet iemand rijk, alleen omdat
het hem aangeene middelen ontbreekt,om alle
zijne nooddruftigheden to bevredigen, rijkdom is die overvloed van aardschegoederen,
waardoor men zich in staatgesteid ziet, om
zich niet alleen de noodwendigheden des
levens, maar ook die veraangenamingen to
verschaffen, die eerst door eene verfijnde
heschaving, in zekeren zin, tot behoeften
kunnen worden. Zoo is dan de rijkdom, uit
dien hoofde, altoos betrekkelijk tot de meerdere of mindere uitgestrektheid en veeivuldigheid van het een de bezitter, tot volkomene voldoening van zijne begeerten, noodig
acht. Maar juist daarom is ook, naardien er
voor 's menschen begeerten geene andere
beperking is, dan die in zijne eigene genoegzaamheid mot liggen, alle rijkdom in zijnen
aard onvolkomen. Het is zoo, niet alleen wat
bijzondere ondeeligen betreft, maar ook ten
aanzien vangansche staten. Hoe rijk aan
bevoiking, bij voorbeeld, een staat zijn moge,
niet altijd en in alle gevallen zal hi' de dienst
van vreemdelingen kunnen ontheren. Gemeenlijk stellen daarom de volkrijkste staten,
hoc tuk antlers op vaderlandsche eigendom-
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melijkheid, hunne grenzen voor zoodanige ,
vreemdelingen open, die, door eenige bijzondere voortreffelijkheid in wetenschap of
kunst, of ook door ruimte van de zegeningen
der fortuin, berekend zijn, om den aigemeenen schat der nationale vermogens to het en
vergrooten. Passen wij dit voorbeeld op de
talen toe, zoo vinden wij er geene, die, hoe
rijk ook aan woordenschat, ten eenenmale
alien uitheemschen bijstand ma versmaden;
alwie het zich verbeeidt, is met den ijdeien
waan van eene in het eindige niet bestaande
volkomenheid behebt. Hoe dwaas het dan zij,
op uitheemschen bodem to willen zoeken, wat
de eigen grond even goed, en welligt beter,
oplevert,
het zoude geenszins strooken met
het redelijk streven naar alle bereikbare, zoo
veel immers mogelijk tot de volkomenheid
naderende, doeimatigheid, zich met het gebrekkige to beheipen, alleen uit de valsche
schaamte, die zich als in alien deele boven
eenigerlei behoefte verheven wil voordoen.
Is er evenwel een woord van niet vaderiandschen oorsprong, dat in onze taal, om zijn
uitstekend nut niet,
neen, om het volstrekte
geniis van lets soortgelijks, met toejuiching
verdient ontvangen en ,aangenomen to worden, waarop zoo hooge prijs to stellen is, dat
men blijde moet wezen, aan hetzelve een on-.
voorwaardelijk burgerregt to mogen verieenen, zoo is het dat een hetwelk bij de hier
aan het hoofdgesteide woorden de eerste
plaats bekleed. De dichter word! geboren,
zegt het spreekwoord ; en dit beteekent niet,
gelijk iemand bij wijze van puntdicht beweerde, dat elke geborene een dichter is, maar,
gelijk ook niemand het ernstigerwijze anders zal opvatten, dat geene kunde of
kunst eenen dichter kan voortbrengen.
» Dat de dichter zich nit den bekrompenen
» kring van zinnelijke , gewaarwordelijke
» voorwerpen tot in eene denkbeeldige we» recd verheffe,
en de perkeiooze ruimte van
» zijnen gedachtenkreits met vormen van
» eigene schepping stoffere, uitgebeeld naar
), de hem, in de hooge viugt van zijnen geest,
» voorzwevende ideen, » — daarin bestaat,
gelijk reeds door ons opgemerkt is,(zieKunst,)
het wezen der POEZIJ. Het is dusgeenszins
rijm of voetmaat , wat haar wezenlijk van de
prosa, of het ondicht , onderscheidt ; ook di
zoogenaamde ondicht kan poeztj zijn , wanneer het aan degegevene schets beantwoordt,
gelijk schilder- en toonkunst hare poezij
hebben, en eene vrouw van uitstekend vernuft de leer der voiksregering de poeztj der
staatkunde noemde. Allezins echter vereischen en verdienen de uitdrukkingen, door
weike de, zijner taal magtige schrijver , of
spreker, de vervoering van zijnen geest en
de opgetogenheid van zijn gevoel in woorden
uitstort , eene wending en eenen vorm , van
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degewone spreek- en schrijftaal even zeer
onderscheiden , als de gedachte zelve de dagelijksche aandoeningen der slechts lijdelijke
gewaarwordingen beneden zich laat. Maar
het mist niet , of den waren dichter vloeit
ook, bij de spanning der edelste zielvermogens, de doelmatige zeggenskracht natuurlijk
toe. In zoo verre nu, als deze natuurlijke uitstorting door anderen op te merken en na te
volgen is, kunnen dezen zich daarin eene,
,) door opmerking en oefening , met moeite,
» vlijt, en nadenken verbonden,te verkrijgene
» vaardigheid » eigen maker , zoodanig, als,
Haar onze hierbovengegevene bepaling (zie
Kunst,) alsdan DICHTKUNST te heeten ware,
en waartoe dan ook » de , aanvankelijk door
9 ervaring opgemerkte , regelen , naar welke
)) sommige gevolgen uit sommige werlungen
), ontstaan, » te onderwijzen en aan te leeren
zijn. Zoo kan ook de kennis van die regelen,
en van het een er al verder toe behoort,
om, in de uitstorting van het dichterlijk gevoel, een Joel te treffen, naar de op Kunst
gemaakte onderscheiding , DICHTKUNDE genoemd worden. Zoodanige dichtkunde moge
in staat stell(A), en voldoende zijn , om de
dichterlijke voortbrengselen van anderen op
derzelver betrekkelijke waarde te schatten
maar, met alle daarmedegepaarde eigenlijke
dichtkunst nog , waardoor men rijm op rijm
laat slaan , reel voor regel op de juiste
lento kapt, en de namaaksels van afgeziene
beeldenvormennaast elkander schaart , zal
zij niemand, dien niet de ware poezij bezielt,
de hoogte doen bereiken , naar welke hij
zich vruchteloos uitstrekt• , en hij zal koud
blijven , als de kleivorm van Prometheus,
zonder den levee gevenden zonnestraal.
C'est en vainqu'au Parnasse un temeraire auteur
Pense de l'art des vers atteindre la hauteur :
S'il ne sentpoint du del l'influence secrete ,
Si son astre en naissant net'a forme pate.
BOILEAU, art Poet.
POGCHEN, zie Opsnidden.
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kostbaarheid. LUISTER iseene versterking
van pracht, en beteekent eene vertooning
vangrootheid , zoo als die bij de hoogste
personaadjen, bij de plegtigste gelegenheden,
en onder het talrijkst gevolg, plaats heeft.
PRONK, daarentegen , is eene opzien barende
vertooning van minder grootschen aard
waarbij niet zoo zeer kostbaarheid, gelijk
bij pracht, maar eerder eene schijnvertooning daarvan ten grond ligt, en dus vooral
plaats heeft bij geringere lieden, die met
hunne meerderen willen mededoen. STAATSIE sluit het begrip eener plegtigheid in zich,
en ziet of op eenen prachtigen opschik, of
op eenen talrijken stoet. PRAAL is het algemeenere woord, en kan op alle de genoemde
wijzigingen slaan.
PRALEN, zie Opsnijden.
PRATEN, zie Babbelen.
PRIEM, as.
Een spits ijzer, geschikt om gaten in een
week ligchaam te boren. PRIEM is daarvoor
het algemeene woord , ELS, zulk een werktuig, bij sommige ambachtslieden Ingebruik, als bij schoenmakers, om gaten in
het leder te steken, bij letterzetters , om
wanneer zij den vorm op den stee p hebben ,
enkele regels omhoog te brengen, ten einde
eenige letters daaruit te ligten.
PRIESTER, zie Paap.
PRIJS, zie Loon.
PRIJS, zie Buit.
PRUZEN, zie Loven.

POTEN, zie Planten.

PRINS, VORST.
Beide woorden beteekenen, eigenlijk, den
eersten, voorsten, of voornaamsten •, PRINS,
van het lat. princeps, VORST, als eene zamentrekking van voorst. Prins, echter, is veelal
een bloote titel, aan welken een doorluchtige
rang, maargeen gezag verknocht is. De
prinsen van den bloede. Vorst onderstelt
•
heerschappij, en wordt ook van souvereinen
gebezigd, die eenen boo geren titel voeren,
dan lien van prins. Van alle transche koningen, prijst de geschiedenis inzonderheid
HendrikIV. , als een' uitmuntend vorst.

POTSEMAKER, zie Mansworst.

PROEF , zie Monster.

PRAAL,zie Pracht,

PROEF (DE) NEATEN, zie Beproeven.

PRACHT, LUISTER, PRONK, STAATSIE, PRAAL.
Uiterlijke vertooning van grootheid. Bij
PRACHT heerscht vooral het denkbeeld van

PROEFDRUK, zie Monster.

PONJAARD, zie Dolk.
POOK, zie Dolk.
POOT, zie Klaauw.
POST, zie Bediening.

PROEFJE, zie ffonster.
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PROEFSTUK, zie Monster.
PROFEET, WAARZEGGER.
Iemand, die verborgene din en weet, en
aan anderen bekend kan maken. De PROFEET
heeft zijne meerdere verlichting door eene
goddelijke openbaring verkregen • hi' weet
het toekornstige vooraf, en maakt hetzelve
bekend • de WAARZEGGER vermeent, of geeft
voor, het verborgene door zekere geheime
kunsten te ontdekken • en zijne voorgewende
wetenschap strekt zich uit tot het verledene
en toekomstige , en tot het tegenwoordige,
hetwelk aan anderen onbekend is.
PRONK, zie Pracht.
PROOI: zie Buit.
PUNT,
STIP.
PUNT is, in de meetkunde, eene denkbeeldige plaatselijkheid zonder eenige uitgebreid heid. Zie Plaats. Ook de zigtbare afbeelding
daarvan. Eene lijn tusschen twee punien.
In deze laatste beteekenis komt het woord
met STIP overeen, dat eigenlijk het zeer kleine
vlekje is, hetwelk men op jets stipt, en waarmerle hetpunt der meetkundigen verbeeld
wordt. Eenige met elkander vereenigde stipP vormen te zamen eene streep. Overdragtelijk is stip een din dat in schijnbare of wezenlijke klein te aan eene stip gelijkt.De hemel
is met fonkelende stippen bezaaid. De kracht
en het wezen van de Godheid lee ft in de
allerminste stip. De tot schrijfteeken dienende stip, waarmede men het einde van
eenen volzin aanduidt, beet punt. En men
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guff. denzelfden naam aan de stippen, waardoor in de oostersche talen de klinkletters
afgebeeld worden. Het hebreeuwsch laat zich
zonder punten niet zoo wel lezen als met
punten. — Men zegt: in een punt des tijds,
niet stip •; doch tijdstip gewoonlijk, niet tijdpunt • maar brandpunt, geloofspunt, grondpunt, hoofdpunt, schedelpunt, middelpunt,
toppunt, en in eene van deze zamenstellingen
stip. De reden is, dat, bij tijdstip, het denkbeeld van eene blijkbare omstandigheid ten
grond ligt, waardoor zich de loop der tijden
in degeschiedenis onderscheidt, waarbij het
begrip van het wiskundige punt geheel buiten aanmerking blijft, terwijI daarentegen,
wanneer men in een punt des tijds zegt, dezelfde figuur gebezigd wordt , als, b. v. in :
eene zaak van punt tot punt uitpluizen. Het
beeld, voor de onderscheidene deelen eener
zaak, is bier genomen van de punten, uit
welke de lijn, of evenveel welke figuur, in de
wiskunde, zamengesteld gerekend wordt.
PUNT, SPITS.
Het uiterste einde van een ding, dat, uit
hoofde van deszelfs spitsheid, als in een punt
uitloopt. Men zegt, onverschillig, de PUNT, of
de SPITS, van eerie naald, van eenen de en.
Maar iemand voor de punt eischen, hem tot
een tweegevecht op den de en uitdagen, en
iemand depunt bieden, zijn wapentuig met
depunt teen hem rigten • overdragtelijk,
hem te keergaan. Daarentegen, de spits van
eenen toren. Ook, zich aan de spits stellen,
aan het hoofd stellen. In de beide eerste
gevallen waren niet spits, en in de beide
laatste niet punt, te gebruiken.

R.

RAADPLEGEN, zie Beraadslagen.

RAP, zie Snel.

RAADZAAM, zie Oorbaar.

RAS, STAN.
Eene reeks van levende schepselen, die
eenengemeenschappelijken oorsprong hebben. STAN worth alleen van rnenschen, RAS
van dieren, gebezigd. De twaalf stammen Is-

RAD WIEL.
Eenplatachtig rond ligchaam, doorgaans
uit eene naaf, vspeeken, en een' cirkelvormien omtrek zarnengesteld, of ook wel uit een
g
enkel stukgemaakt,
en geschikt om zich
rondom eerie as te bewegen.In het algemeen,
RAD. In het bijzonder, zulk een ligchaam,
geschikt , om daarop een rijtuig te doen
voortrollen, WIEL. Het laatste woord staat
dus tot het eerste in de betrekking van soort
totgeslacht.
RADEN, GISSEN.
Een oordeel naar waarschijnlijkheid vellen.
Gissen doet missen. Eeriegissing over jets
maker). RADEN is eigenlijk, door juist te GISSEN, ontwaarworden , hoe het met eene of
andere zaak gelegen zij. Wat raadt gij, even
of oneven.

raels.Ren hoed van een uitmuntend ras.
Vanmenschen gebezigd is ras een smaadwoord. [let is ras van yolk. Zulk een ras zag
ik nooit.

RAS, zie Aanstonds
en Bulderen.
RAZEN, zie ilangaan ,
RAZEND, zie Dol.

RAZEND, zie Krankzinnig.
REDDEN, zie Bevrijden.
REDE, zie Aanspraak.

RAKEN, zie Aandoen.

REDEKUNDE, zie Kunst.

RAMEN, zie Begrooten.

REDEKUNST, zie Kunst.

RAMMELEN, zie Babbelen.

REDETWISTEN, zie Redewisselen.

RAMP, zie Wederwaardigheid.

REDEVOER1NG, zie flanspraak.

RAMPSPOED, zie Wederwaardigheid.

REDEWISSELEN,

REDETWISTEN, REDEZIFTEN.

is, eenvoudig, over en weder
spreken REDETWISTEN is over en weder spreken, met oogmerk, om elkander te wederleggen ; REDEZIFTEN iernands woorden, of reden, als met eene zeef afscheiden • al wat
iemand zegt, beoordeelen, en daarop aanmerkingen maken, anders haarkloven, mugREDEWISSELEN

RAMPZALIG, zie Beklagelijk.
RAMPZALIG, zie Deerlijk.

RAND, zie Boord.
RANK, zie Dun.

RANSELEN, zie Slaan.

geziften.

REDEZIFTEN, zie Redewisselen.
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REEDE, zie Haven.
REGEL ,

GRONDREGEL, STELREGEL, STOKREGEL,

GRONDSTELLING , GRONDBEGINSEL , RIGTSNOER,
WET, VOORSCHRIFT,VERORDENING, KEUR, GRONDWET.

Zekere, voor waarheid gehoudene, be grippen, die op eene voorhandene zaak van algemeene toepassing zijn, zoodat alle tegenstrijdigheid daarmede jets ongewoons is. REGEL
is eigenlijk een werktuig, langs hetwelk men
regte lijnen trekt. In het gebruik, even veel
ze
ali van iemands handelwij.
Welke bepng
Naar den regel der natuur. Bijzonderlijk,
eene algemeene bepaling voor eenige kunst of
wetenschap. De voornaantste regelen, in
rekenkunde, zijn die van telling, zamentelling , vermenigvuldiging. De regelen der
woordvoeging zijn zeer verschillende voor de
de nederduitsche of voor de fransche spraakkunst. Erisgeen reel zonder uitzondering.
Ook tucht, in het algemeen: hij is in geenen regel te houden; bijzonder, bij roomschkatholik

ken, eene bepaling van de leefwijze van geordende geestelijken: die orde heeft strenge regels • naar den reel van St. Franciscus. Wij

hebben filer het onderscheidengebruik van
hetzelfde woord op te merken. Een r eel
der spraakkunst, bij voorbeeld, is eene, uit
hetgebruik der beste sprekers en schrijvers,
van achteren opgemaakte bepaling, hoe men,
in gegevene gevallen, zeker woord, of zekere
soort van woorden, te plaatsen, of vaneen
te scheiden, of zamen te voegen, of ook wel
te vervormen, dat is te vervoegen, of te verbuigen hebbe. De reel eener monnikorde,
daarentegen, is eene vooruitgemaakte be paling, naar welke die orde zich te gedragen
heeft. Zulk een regel, nu, beschreven zijnde,
is een VOORSCHRIFT. Het laatste woord, namelijk, beteekent al wat iemand voorgeschreven wordt, niet alleen om het na te schrijven, maar ook om zich daarnaar te gedragen.
Naar het voorschrift van Mozes. In zoo verre
een voorschrift van de landsregering uitgaat, en derhalve algemeen verbindende is,
wordt het eerie VERORDENING genoemd. Is
de bepaling een uitvloeisel der wet evende mat , zoo heet zij eene WET. Is zij
daarentegen van enkel plaatselijken aard ,
zoo noemt men haar eene KEUR. Dat ongeluk heeft aanleiding gegeven tot het vernieuwen der keur orntrent het stapvoets rijden
der postwagens. Alle vreemdelingen hebben
zich, ten aanzien van de vertooning hunner
paspoorten , stiptelijk naar de bestaande
verordeningen te gedragen. Bet staat hun,
even tveinig als den inboorling of ingezeten ,
rij, de wetten van den lande te overtreden.
v
Overigens heeft wet, op gelijke wijze als
re el tweederlei zin. Zoo als het woord in

bet gegeven voorbeeld genomen is, betee-

REGE.

kent het eene, na overweging en beraadslaging, door den verklaarden wil des wetgevers, van voren vastgestelde bepaling, naar,
welke de zaak , tot welke zij betrekking
heeft , moetplaats hebben. In den anderen
zin, neemt men het, voor de, van achteren door opmerking ontdekte , noodwendige gevolgen van natuurlijke oorzaken. De wetten van den val der ligchamen. Het is in den eersten zin, dat men de

zamenstelling GRONDWET gevormd heeft, een
woord van nieuwere invoering, om de algemeene, niet dan naar bijzondere be aline
te veranderen wet , aan te duiden, op welke
degeheele staatsvorm rust, en die voor alle
ma ten in den staat tot RIGTSNOER moet verstrekken, dat is, waaraan alle ma ten in den
staatgebonden zijn. (In den eigenlijken zin,
beteekent het laatste woord een snoer, waarnaarverschillende werklieden hunnen arbeid verrigten : de muur is naar een rigtsnoer opgetrokken.) Zoo is ook GRONDREGEL
van den enkelen reel daardoor onderscheiden, dat de grondregel, in de eerste plaals,
enkel op eene van achteren opgemaakte bealing ziet, en dat dezelve, in de tweede
P
plaats, eerder theoretisch dan praktisch, en
uit den aard der zaak zelve, met slechts
uit hare toevallige en in het gebruik afwisselende aanwending genomen is. Dat elk
werkwoord eene werking aanduidt, is een
grondregel der taalkunde •; dat de tweede
persoon eens werkwoords altoos eene T tot
sluitletter heeft, is, met uitzondering alleen
van het enkelvoud dergebiedende tvijze, een
regel der nederduitsehe spraakkunst. Wetten
en regelen zijn praktische waarheden, door

welke eene zekere handelwijs voorgeschreven
wordt • grondregels zijn waarheden, die wel
alsgronden van voorschriften praktisch aanwendbaar zijn, door welke echter niets onmiddellijk wordt voorgeschreven. Een STELREGEL is zulk eene waarheid, of voor waarheid
g
ehouden begrip, in zoo verre iemand dien
zich zelven tot voorschrift stelt, om, bij alle
voorkomendegelegenheden , zijn gedrag
daarnaar in te rigten. Neem tot eenen stelregelaan ,
uw eigen oordeel inzonderheid dan
te wantrouwen, wanneer het taken is, eenen
anderen te veroordeelen. STOKREGEL is eene

min ernstige uitdrukking, voor eenen algeel aan welken iemand in het
meenen stelreg,
bijzonder gehecht is, zoo dat hi' dien, schoon
het soms ook weinig pas geve, steeds in den
mond voert, of tot algemeen rigtsnoer zijner
gedragingen maakt : een ieder het zzjne, dit
is zijn stokregel. Gelijk wij naar Grondregelen handelen, zoo oordeelen wij naar GRONDSTELLINGEN. Euclides bouwde op veertien alrondstelling
emeene
gen al de besluiten van
g
zijn geheele zamenstel der bespiegelende
meetkunde. GRONDBEGINSEL is, eigenlij,
k eerste
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beginsel, doch worth, in eenen zedelijken zin,
genomen voor bet bij ooze handelingen ten
grond liggend begrip der betamelijkheid.
IVaar vaste grondbeginselenhandelen het fr.
principes).
REGERING, zie Beheer.
REGT, zie Echt.
REGT

GEREGT, GEREGTIGREID , GEREGTIGIMEID ,

REGTVAARDIGHEID.
REGT is eigenlijk niet anders, dan al wat
regt, niet krom is. In het gebruik wordt het
genomen voor al wat met de inspraak der
billijkheid overeenkomt. Doe regt en zie niet
om ! Tegen alle regt en billijkheid. Tegen
alle regt en rede. Voorts, eerie aanspraak op
iets, op de billijkheid, of ook op de wet gegrond. Uwe afkomst gee ft u alle regt. _Oat
regt zal niemand u betwisten. Dat regt steunt
op het algemeene gebruik. ilistand doen van
zijn regt. .Regt hebben tot de jagt.Verder, het
zamenstel der wetten. Hetgoddelijke, menschelifke, burgerlijke, geestelijke, regt. Het
regt der natuur, der volken. Leeraar in de
beide re ten. Dat wordt in het regt der jagt
verboden. Van daar, de handhaving der wetten. Er is goed regt in dat land. Dan moet
ergeen regt meer in de wereld zijn. Ook eene
naar
uitspraak der daartoe bevoegde mat naar
dewetten afgemeten. 1k kon in jaar en dag
geen regt krijgen. De uitvoering van zulk
eene uitspraak. Er zal regt gedaan worden.
Salomons eerste regt is in de vierschaar afgebeeld. — In de volgende uitdrukkingen, is
regt een ander woord : durft hzj voor het regt
verschijnen ? roe hem voor het regt. Het
staat dan, bij afkapping van bet voorvoegsel,
inplaats van GEREGT, dat is, de raadpieging,
die er tot het ontwerpen eerier regterlijke
uitspraak gevorderd wordt, en de vergadering zelve, welke daarover raadpleeg,t en die
uitspraak doet. Bet geregt zit dozen morgen.
HU is een dienaar van het geregt.— Van dit
woord, komt het bijwoord geregtelljk, door
de mat des re is of geregts./k heb hemmijn
huis geregtelijk doen verbieden. Wel to onderscheiden van de bijvoegelijke woorden geregt,
geregtig en geregtigd , van welke beide
laatste GEREGTIGHEID en GEREGTIGDHEID. Verkeerdelijk word t somtijds het bijvoegelijke geregt, voor het zoo straks to beschouwen regtvaardig gebezigd • het beteekent juist en billijk afgemeten, en komt alleen in soortgelijke
spreekwijken voor als : de ere to helft, het
geregte vierde deel. Het bijvoegelijke geregti is
is met het regt, de wet, overeenkomstig.
Men mag met eene geregtige zaak, altijd voor
den dag komen. Bet bijvoegelijke geregtigd,
(deelwoord van regtigen,) is, met regt , of
wettige aanspraak, voorzien. 114 is tot dat

REI.

er geregtigd. Geregtigdheid, derhalve, is
het bent van een regt of eerie wettige aanspraak op iets. Laat hem zijne geregtigdheid
daartoe bewilzen. Geregtigheid, de hoedanigvan met het regt, de wet, overeenkomhe dean
stig to zijn. Geregtigheid oefenen. De geregtigheid handhaven. lemand geregtigheid laten wedervaren. Ook voor de hoedanigheid
van overeenkomstig to zijn met het een regt,
billijk, is. 1k spreek in de geregtigheid. In
den Iaatsten zin alleen komt het met REGTVAARDIGHEID overeen. In deze laatste zamenstelling, namelijk, wordt regt genomen in
de beteekenis, welke wij hierboven, bij de
aanwijzing van het gebruik van dat woord,
in deeerste plaats hebben opgegeven. Reg tvaardig is bijzonder elk, die zoo wet de voorschriften der jeugd, als die der wetten, jegens anderen opvolgt. lltjne zaak is regtvaardig wil zeggen, zij kan den toets der
billijkheid, zoo wel als dien van een geregtelijk onderzoek, doorstaa n. Het strengste regt,
of de strengste geregtigheid, is somtijds de
grootste onregtvaardigheid. — De overige
beteekenissen van geregtigheid behooren tot
dengodgeleerden stijl.
REGT (VOOR HET) ROEPEN, zie Da en.
REGTEN (IN) BETREKKEN, zie Da en
REGTSCHAPEN, BRAAF, EERLIJK.
De beide laatste woorden zijn reeds hierboven vergeleken. Zie Braaf. REGTSCHAPEN,
letterlijk, regt geschapen, wit zoo veel zeggen als, in zijnen aard, alle vereischte goede
hoedanigheden bezittende. Dat is een regtschapene kerel. Welk eene regtschapene handelwijs ! Een regtschapen krijgsman gedraagt
zichgansch anders. Het laatste kan gezegd
worden, van eenen krijgsman, die, bij voorbeeld, tegen de wetten der ondergeschiktheld zondigt, hoezeer anders BRAM? , dapper,
en ten strengste EERLIJK zijnde.
REGTVA ARDIG, zie R e t,
REGTVAARDIG, zie Billijk.
REI, RIJ.
Eigenlijk, slechts tweederlei spelling voor
een en hetzelfde woord. Het gebruik maakt
niettemin dit verschil tusschen de beide
schrijfwijzen, dat REI zich bij eene reeks van
nevens elkander geplaatste zangers of dansers bepaalt, maar RIJ evenveel welke andere
sevens elkander geplaatste din en beteekent.
Den rei aanvoeren, voordansen. In het midden van den maagdelijken rei. Eene rij van
boomen, huizen, soldaten. Al die boeken moeten op eene rij staan. Ook verkiest het ge
brink, gelijk men ziet, voor het tweede woord

79
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het vrouwelijke, voor het eerste, het mannelijke geslacht.

REKK.

men, bij wijze van aalmoes, aan eenen behoeftigen reizenden.

REIKHALZEN, zie Ilaken.

REISKOETS, zie Rijtuig.

REIN,

REISPENNING, zie Reis geld.

ZUIVER, SCHOON.

zonder vlekken of smetten, onbemorst ; ZUIVER, door eerie vreemdsoortige
deelen verbasterd , louter. REIN heeft de
beteekenis van beide. Een schoon hemd aantrekken. Zuivere varinas rooken. Reine handen. Een reingeweten.
SCHOON is

REINIGEN, zie Zuiveren.
REIS, TO-GT.
Een trekken van de eeneplaats naar de
andere. Bet whip heel? twee to ten , of
twee reizen, in een jaar gedaatt. Een reis
te voet, te paard, te land, ter zee. Wanneer men spreekt van eenen TOGT, of ook
wel een to t ie ergens heen le doen, worth
daarbij ook de terugkomst ondersteld. Bij
REIS is dit minder het geval, schoon het
denkbeeld der terugkomst geenszins door
het woord zelf is uitgesloten. Het is ook
daarom het meest gebruikelijke woord.
Eene reis doen, of ondernemen. Zich op
reis be even. Van de reis komen. Zijne
reis voortzetten, staken , veranderen , nitstellen. Opmerkelijk is het, dat reis, evenveel
van welken togt, namelijk in het algemeen
van de handeling ,
waardoor men zich van de
plaats, waar men zich bevindt, naar eene afgelegener plaats begeeft , gebezigd wordt,
maar juist met uitsluiting van het trekken
van krijgsvolk ; ofschoon het woord, oorspronkelijk, eenen krijgstogt te paard, en
vervolgens zelfs onverschillig welken krijgstot beteekende, en daarvoor ook outings
reysigh , reysigher , reysenaar , even als
reisig en reisige in het oud hood. de benaming was voor eenen ruiter of krijgsknecht
tepaard, en verder in het oud hoogd. reisbaar zoo veel was als bekwaam om te velde
te trekken, reisegeld, de soldij der krijgsknechten, en al wat de onderdanen van eenen
landheer voorts tot goedmaking der krijgskosten moesten opbrengen. Thans wordt,
voor het trekken van krijgsvolk , alleen TOGT
gebruikt. Die tot is den viand mislukt.
Figuurlijk : eenen harden tot doorstaan,
gevaarlijk krank zija.
REISGE IAD, REISPENNING.
Geld om te reizen. Menvoorziet zich van
REISGELD, eer men eerie reis onderneemt,
zoo
men zich niet aan moeijelijkheden in het vervorderen derzelve wil bloot stellen ; ook
geeft een beer zijnen bedienden reis
mede, wanneer hi' deze eene reis voor zijne
belangen laat doen. Eenen REISPENNING geeft

REISWAGEN, zie Rijtuig.
REKENEN , zie Ctjferen,
REKENEN,
TELLEN.
In zoo verre REKENEN de kunst is omgeCallen te vergelijken, en uitkomsten daaruit
op te makers, is TELLEN, zoo veel als talen,
spreken, hier opnoemen, een voornaam onderdeel daarvan. Maar ook rekenen, wat de
vorming van het woord betreft, is, oorspronkelijk, op eene reek brengen, dat is, bijeen
tellers , waarin het begin van alle rekenkunst
bestaat. Van daar, dat beide woorden, voor
rangschikken genomen, onverschillig te gebruiken zijn. Honden, wolven, hyenas, vossen en jakhalzen, worden onder een en hetzelidegeslacht gerekend, of geteld. lk tel, of
ik reken, u onder mi:jne weldoeners. Voor in
tel zijn, geacht worden, wordt no tans wel
geteld worden, maar niet gerekend worden
gezegd. Hi' wordt hier weinig geteld.
REKENING, REKENSCHAP, VERANTWOORDING.
Opgave van het een men verrigt heeft, met
onderwerping aan de beoordeeling van hem,
die daartoe bevoegd is. REKENSCHAP is het al emeenere, en wordt van alle doen en Iaten
gebezigd. 1k ben u daarvan eene rekenschap
verschuldigd.Deugdzame kinderen geven hunnen ouders rekenschap van al hun doen
en laten. Men zegt rekenschap geven , en REKENING doen • maar het laatste alleen van eerie
opgave van ontvangst en uitgaaf van toevertrouwdepenningen. Wanneer doet hi' rekefling ? Ook, rekening en VERANTWOORDING
doen. En wel zonder overtolligheid. Verantwoorden, namelijk, het werkwoord van verantwoording,beteekent op zoodanige wijze rekenschap geven van iets , hetwelk men verrigt heeft, of rekening doen van elders ,
welke men te beheeren had , dat men zich
daardoor van alle verdere verpligting , die
zelfde zaak betreffende,doet ontslaan • waartoe clan tevens de overgift van het nog voorhandenegedeelte der beheerde penningen
behoort. In dezen zin, zegt men : de ontvangers verantwoorden elke maand.De voogdheeft
wet eindelijk rekening moeten doen, maar met
de rerantwoording blitift hi' nog achterlijk.
REKENSCHAP , zie liekening.
REKKELIJK , HANDELBAAR.
Buigzaam en toegevend. Beide woorden
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behooren tot den gemeenzamen spreektrant ,
HANDELBAAR , nogtans , wordt meest met het
ontkennend voorzetsel on, om het tegendeel
aan te duiden , REHKELIJK altoos stellig , gebruikt.
RENNEN, zie Loo en.
BENTE, INTEREST.
De opbrengst van uitgezette gelden. RENTE
kan ook de opbrengst van vaste goederen
beteekenen. Dat land brengt zzYne renten zeer
wel op. Van daar , renteloos liggen , geen
voordeel opleveren. INTEREST ziet alleen op
een zekergedeelte ten honderd van geld •; het
is als het ware huur, welke men voor hetgebruik van eens andersgereede penningen
betaalt. Zijn geld op interest zetten , of op
renten zetten. Bente, no tans , is alleen :parlijksche interest • van eenen wissel 9 die te
laat voldaan worth , kan men , voor het tijdverloop tusschen den vervaltijd en de voldoening, interest berekenen, niet rente. Van
daar ook hetwerkwoord renten , in den zin
van jaarlijkschen interest opleveren : rentende
drie ten honderd.
RENTENIER , RENTHEFFER.
RENTENIER is iemand, die van zijn inkomen
leeft , zonderdaartoe eenige andere werkzaamheid noodig te hebben , dan alleen het
ontvangen van de renten van zijn uitgezet
vermogen. RENTHEFFER is elkeen 9 die renten
van den staat te ontvangen heeft. --Hetzelfde verschil heeftplaats bij de vervrouwerentenierster en renthefster.
,
lijkte woorden
RENTHEFFER, zie Rentenier.
REPUBLIEK, GEMEENEBEST 9 VRIJSTAAT.
Een staat onder eene veelhoofdige regering. REPUBLIEK is het lat. res publica ; GEMEENEBEST, de vertaling daarvan •; maar VR1JSTAAT, een nieuwelings door sommigen, uit
het hoogduitsch overgenomen woord, voor
welks invoering, wel bij de Duitschers, die
geen eigen woord voor republiek hebben,
maar niet bij ons, reden kon zijn.

RIVI.

zijnde in den zin van wel voorzien. Zij hadden wat te rijkeltjk gedronken. VOLOP zegt
meer, dan rijkelijk. Overigens is tusschen
volop en rijkelijk dit spraakkunstig onderscheid, dat het eerste niet, gelijk het laatste,
ook als bijvoegelijk woord gebruikt wordt.
Eene rijkelijke gave. Daarentegen vindt men
volop, bij eenen dichter, als zelfstandig naamwoordgebezigd : in 't volop der natuur.
IJTUIG, KOETS , REISKOETS , WAGEN, REIS ..
R
WAGEN, KAR.

Een op wielen rijdend voertuig. KAR is
zulk een voertuig, op twee wielen, en inzonher tot vervoering van goederen dienende •;
een tweewielig rijtuig, voor personen ingerigt, wordt, met een onduitsch woord, chais,
ook fourgon , geheeten. RIJTI3IG is overigens
bet algemeene woord, voor elk voertuig, dat
niet tot vervoering van goederen, maar van
personen, ingerigt is. Rijtuig houden. Een
rajtuig met twee , of vier paarden. 111ijn
rijtuig wacht mij. KOETS is een rijtuig op
vier wielen, niet tot eene reize (ten zij in de
zamenstelling reiskoets,) maar enkel tot kleine togtjes in of om de stall gebruikt wordende. De koets staat voor. Hij houdt koets en
paarden. Wanneer men WAGEN daarvoor
gebezigd vindt, als : hi' state in zijnen wagen, is dit eene verkeerde navolging van het
hoogduitsch, waarvoor wij behooren to zeggen : hzj'sate in zijne koets, of in zijn IVtuig . Men noemt, wel is waar zekere soort
van rijtuig een' wagen, of wagentié, van vieren, en een' wagen van zessen, en komt
wagen als rijtuig voor in de zamenstelling
postwagen, maar, op zich zelve, beduidt een
wagen, gemeenlijk, niet anders, dan een
voertuig tot vervoering van goederen: boerenwagen, vrachtwagen, enz. REISKOETS is eene
met bijzondere reisgemakken voorziene koets,
zoodanige als men tot verre reizen gebruikt.
Een REISWAGEN zoude, indien die zamenstelling gebruikelijk ware, het denkbeeld geven
van eenen wagen, waarop reisbenoodigdheden vervoerd worden.

RIGTEN, zie Oordeelen.

RIJZIG, SLANK.
In de lento uitgewassen, kloek en tenger.
Beide woorden van dezelfde beteekenis •
echter schijnt de lento meest in aanmerking genomen bij RIJZIG, de tengerheid bij
SLANK. Zij is rijzig van gestalte. Wat is zij
stank van lijf en leden !

RIGTSNOER, zie Regt.

RILLEN, zie Beven.

RIJ, zie Rei.

RIST, zie Bos.

RIJKELIJK, VOLOP.
Ingroote hoeveelheid. RIJKELIJK is zoo
veel als op eene riike wiize, rijk genomen

RIVIER, STROOM.

RIEKEN, zie Ruiken.
RIF, zie Plaat.

Een vloed van binnenwater,, die door
bronnen en beekjes gevormd wordt, zich in
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zee ontlast, en gestadig derwaarts afloopt.
RIVIER is het algemeene woord •, bij voorbeeld,
wan neer men de wateren in zeeen, meren
en rivieren onderscheidt. STROOM is , al
ware het slechts om het mannelijke geslacht
des woords, alleen van voorname, breede,
snelstroomende rivieren tegebruiken.
ROEKELOOS, zie Goddeloos.
ROEKELOOSHEID, zie Goddeloos.
ROEMEN, zie Lovers.
ROEMZUCRTIG, zie Eerzuchtig.
ROER, zie Musket.
ROGCHEIA, zie Kwalster.
ROL, zie Cilinder.
ROLLEN, zie Orndraaijen.
ROMEINSCH, Roosiscu.
Tot Rome behoorende. Rommsca is behoorende tot het oude, ROOMSCR, tot het
tegenwoordige Rome. De romeinsche geschiedenis. Het roornsche gebied.
ROMER, zie Kelk,
ROND, zie Opregt.
RONDBORSTIG, zie Opregt,
ROOF, zie Buit.
ROOIJEN, zie Delven.
ROOK, zie Damp.
ROOMSCH, zie Romeinsch.
ROOSTEN, zie Bakken.
ROOVEN, zie Stelen.
ROS, zie Paard.
ROT, zie dianhang.
ROTS, zie Klip.
ROTTING, zie Stok.
RUCHTBAAR, zie Bekend.
RUGGESPRAAK, zie Afspraak.
RUIG, zie Ruw.

RUIM.

RUIKEN, RIEKEN.
Fine uitwasemingen, die de reukzenuwen aandoen, van zich geven ; tof wel,
die uitwasemingen door den reuk bemerken. De eerste beteekenis is die van een
onzijdig, de tweede die van een bedrijvend
werkwoord. RUIKErS en RIEKEN worden beide,
hedendaags, op beiderlei wijze, en dus ook
in de beide beteekenissen, gebruikt. Oorspronkelijk, no tans schijnt de onzijdige beteekenis, of die van het van zich geven der
uitwaseming,
en meer eigen aan rieken, de
bedrijvende,die van het waarnemen derzelve,
door middel van den reukzin, aan ruiken.
Althans, met deze onderscheiding komt de
zamenstelling van het bijvoegelijke woord
welriekend overeen, waarvoor men nooit
zegt tvelruikend. Pat voor het overige de
beide werkwoorden veelal onverschillig gebruikt worden, heeft misschien zijne oorzaak
voornamelijk daarin, dat beide den verledenen tijd en het deelwoord gelijknamig hebben : ik rick, rook, heb geroken ; ik ruik,
rook, heb geroken. Wil men eene onderscheiding maken, zoo is ruiken voor bet bedrijvende werkwoord, rieken voor het onzijdige,
te verkiezen. Ruikt gtj het wel, hoe liefelijk
die bloemen rieken ?
RUIM, BREED, WIJD, ONBEKROMPEN.
Geschikt om veel te bevatten. Ruingeeft
bier het stellige denkbeeld van hetgeen ONBEKROMPEN ontkennenderwijze uitdrukt. Zoo
worden beide woorden, ook figuurlijk, in
den zin van rijkelijk gebruikt. Dat komt uit
eene ruime, of uit eene onbekrompene bears.
Ruins, in den eigenlijken zin, geeft de onbekrompenheid in alle rigtingen to kennen,
BREED en WIJD doen zulks slechts naar aanleiding van eene enkele der Brie wiskunstige
afmetingen. Wanneer men voorts jets breed
noemt, ziet men op de uitgebreidheid, welke
het naar de afmeting beslaat •, noemt men
d zoo wordt inzonderheid de onhet tvaj,
aangevulde afstand tusschen deszelfs zijden
in aanmerking genomen. Breed is overigens
de tegenstelling van smal •, wzjd die van en
of naauw. Zie over breed, in den oneigenlijken zin, op Ornslagtig.
RUIMTE, PLAATS,
Eene PLAATS is eene oppervlakte, waarop
din en zijn. Wanneer daarmede RIJIMTE als
zinverwant beschouwd worth, verstaat men
onder het laatstewoord het anders ledige,
gelijk men zich dit denkbeeldig voorstelt,
naar alle afmetingen uitgebreid, zoodanig
dat daarin meer din en nevens elkander
kunnen zijn • en men stelt het zich te
g
rooter en uitgebreider voor , naardat zich
daarin eenegrootere menigte din
kunnen bevinden , Plaats geeft een kleiner
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beeld, omdat men de plaats als een gedeelte
der ruimte beschouwt • want de plaats van
elk ding is dat gedeelte der geheele ruimte,
hetwelk elk ding in dezelve beslaat. Eene
plaats is derhalve altoos begrensd. De ledige
ruimte step men zich als onbegrensd voor.
Eene plaats is een bepaald gedeelte der
ruimte.
RUIN, zie Paard.
RUISCHEN, zie Bruisen.
RUND, KALF, KOE, KALFKOE, VAARKOE, KWEEN,
STIER, BUL, OS, BULOS.

RUST.

ten der koe denkt. Van den bul bereden. DE
Daar os, in het algemeen, slechts zulk
eenen gesneden stier aanduidt, die, nog jong
zijnde, gesneden is, ter bijzondere onderscheiding van den oud gesnedenen os, die,
namelijk, gesneden is, toes het Bier reeds een
bul was geworden, zoo bestempelt men dezen
met den naam van BULOS. De verdere zamenstellingen pleiten almede voor de bier gemaakte onderscheiding. Men heeft wel , in de
hierboven aangevoerde, figuurlijke, beteekenis van stuurschheid, onverschillig : stierachtig en bulachtig •; doch overigens van bul :
bullegeld, bulleman, bullepees • en van stier :
stierebloed, stierendienst,stierengevecht, stkrehuid, stierekop, stierenoffer, stierenperk,
stierevleesch, stierkalf. Zoo zegt men, daar de
daad der bevruchting bij het offeren nietin
aanmerking komt, offerstier, niet offerbul.En,
daarentegen, voor bullepees, waar bijzonder
aan het mannelijk lid gedacht wordt, niet stierepees. Omgekeerd wederom, voor de benaming
van het sterrenbeeld van den dierenriem
stier , niet bul. — Zonder op het geslacht te
zien , wordt koe , figuurlijk , ook voor manspersonen gebezigd , om hetzij domheid , hetzij traagheid can te widen. 1k ben zoo
luchtig als ten vogeltje , dat koe heet. Eene
kindomme , botte , luije koe. Van een 'on kinderachtig, mensch, zegt men : hi' is nog een
regt kalf. Ook wel, met de beteekenis van
onnoozele goedhartigheid : dat is een kalf,
een good kalf. Kalverliefde is de eerste liefdedrift van nog naauwelijks huwbare personen. Zoo heeft men meer figuurlijke uitdrukkin en van deze dierensoort ontleend, doch
de spreekwijs : van den os op den ezel springen hoort filer niet thuis, naardien daarbij os
eene verbastering is van het oude orse , (nog
tegenwoordig eng. horse,) een paard beteekenende ; en de gedachte spreekwoordelijke
uitdrukking dus zoo veel zeggen wil , als :
van het paard op den ezel springen.

DECK.

Bekend slag van viervoetige dieren, met
gesple!en klaauwen, gebogen hoornen, en
een' langen staart. De algemeene benaming
van het dier is RUND, meerv. runderen •; voor
de gezamenlijkheid zegt men ook rundvee.
Het jong beet KALF • het vleesch daarvan,
wanneer het firer geslagt is, kalfsvleesch ;• van
de groote runderen, rundvleesch. Een runderharst, runderrib. Een kalfsborst, kalfskop, kalfsschijf, kalfsschinkel , kalfskarbonaden. Het wijfje heet KOE ; wanneer zij
met kalf is, KALFKOE. De jonge koe, reeds
voor bevruchting vatbaar , echter nog noon
bevrucht geweest,VAARS ; eene reeds vroeger
gekalfd hebbende, doch voor het tegenwoordi ge onbevruchte, ter onderscheiding van
eene kalfkoe, VAARKOE. Zoo zegt men ook: die
koe is met kalf, doze is vaar.Eene volwassene,
•; (bij
doch onvruchtbare , koe beet Kw
overdragt, en met verachting, een onvruchtbaar, ook slecht vrouwmensch).Het rued van
het mannelijke geslacht wordt STIER, BUL, of
os genoemd, elke van welke drie benamingen ook figuurlijk voor een stuursch, lomp,
mensch gebezigd wordt. Ilij is een re to os
van een' kerel. Welk een stier (bitl) is dat !
Eenen domkop, zonder daarbij can stuurschheid of woestheid te denken, noemt men
stier of os , niet bul. Hi' is zoo dom, als een
os, of als een stier. Os, namelijk, wordt wel RUSTIG, WAKKER.
Tot vlugge werkzaamheid bereid , of in
in het algemeen voor het mannelijke rand gestaat. Een krijgsbevelhebber zal te eerder
bezigd, gelijk men, zonder verdere bepaling,
eenen aanval kunnen wagen , wanneer hi'
zegt • ossen en koezjen, en menigmaal ossenweet , enkel rustige, wakkere, manschappen
vleesch, eenvoudig voor rundvleesch, zonder
om zich te hebben, RUSTIC is , eigenlijk , wel
daarvan altoos opzettelijk koeijenvleesch uit
toegerust ; daar men echter onderstelt , dat
te sluiten • maar, in eenen bepaalderen zin,
men niemand zal toerusten , zonder dat hij
is os, eigenlijk het gesneden mannelijk rued.
ook de noodige krachten en bekwaamheid
Ook is stier wel het ongesnedene rand • doch
be , zit het woord van daar ook op die
men bezigt dit woord meestal slechts, om
krachten en bekwaamheid zelve. Hi' is steeds
bepaaldelijk het mannetje van het wijfje uit
even lustig en rustig. VVAKKER, eigenlijk, die
te zonderen. Het blood der stieren en bokken.
in eenen wakenden toestand is , wordt bier
De noon van Hektor slagt den allereersten
voor de met dien toestand gepaarde vlugstier. Bul is insgelijks het ongesneden manheid en werkzaamheid genomen. Hi' is arnelijk rund, doch tusschen doze benaming en
beidzaam en wakker. Een wakker paard.
stier, schijnt dit verschil plaats te hebben, dat
Een wakkerkerel, een wakker kind, een wakbul inzonderheid gebezigd wordt, wanneer
ker vroutvspersoon. In dit alles lit altoos een
men bijzonder aan de daad van het bevruch-
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goede zin. Aan rustig is deze niet zoo zeer
verknocht.Wanneer iemand in een wood van
roovers overvallen is, kan hij, dit verhalende,
zeggen : het waren rustige kerels, tegen welke ik mij niet te weer kon stellen. Maar hi'
zal de rooversgeene wakkere kerels noemen.

RUW, RUIG.
Oneffen , het tegenovergestelde van glad.
Beide zijn eigenlijk een en hetzelfde woord •;
althans , van denzelfden oorsprong • en in
dit opzigt is RUIG even zeer aan RUW verwant , als het hood. rauch aan rauh, welk
o orden van Duitschland,
laatste, in sommige
niet slechts voor ruw, maar ook voor ruig
gebezigd wordt, terwijl ruig en ruw, beide
in andere oorden van Duitschland , door
rauch, in het osnabrugsche en elders door
ruw, en in En eland door rough, uitgedrukt
worden. Zoo worth ook, in de oneigenlijke
beteekenis, bij ons, dikwijis ruig met ruw
verwisseld. Ili'j is ruig (ruw) in het eten, in
het spreken. Welk eenruige (rutve) apostel is
dat! Er ens ruig (ruw) over keen loo en In
deze, en soorigelijke, spreekwijzen, is nogtans ruw, als weer met de eigenlijke beteeke-

nis overeenkomende, verkiessel ijk .In ons hedendaagsch gebruik , namelijk , is ruig ,
eigenlijk, met haar, wol, vederen, enz., be-

RUW.

dekt. Esou was ruig, maar Jakob glad van
vel. Mengeeft aan zeker slag van vogelen
den naam van ruigvoet, omdat zij ruige
pooten hebben. Ruw, daarentegen, is, door
puntige of andere verhevenheden, oneffen.
Ilij heeft een ruw vel. Een ruwe (ongeslepen)
diamant. Van daar, het een nog in zijnen
natuurlijken staat is , zonder eenige verdere
beschaving, verfraaijing, of andere bewerking ondergaan te hebben. Ruwe wol. Ruw
garen. Ruw linnen. Ruwe zijde. Van het
weder, of de luchtstreekgesproken, bij verdere uitbreiding, guur, onaangenaam. Die
luchtstreek is mij al te ruw. Neat isdat ruw
weder !Van gedrag en taal, onbeschaafd,
ongemanierd, onzedelijk. ZUne uitdrukkindaar
gen zijn al te ruw en plomb. Hi: 'lee
ruw mede. Hi' is een ruw mensch, een ruwe
apostel. In die laatste onverdragtelijke beteekenis is het dan, dat men nog veelal ruig

daarmede verwisselt. Meer overeenkomstig
met de tegenwoordige eigenlijke beteekenis ,
wordt het laatste woord, met eerie andere
figuur, gebezigd, van eene oppervlakte, die,
door bijkomende, niet daartoe behoorende,
din en een oneffen voorkomen heeft gekregen. Dat gevaarte was ruig van de pijlen,
die daaringeschoten waren. Al die distels
geven aan dit land een ruig aanzien.

S.

SABEL, zie Degen.

en werkzaamheid zzjn de saus van het
levee.

SALARIS, zie Jaarwedde.
SCHAAL, zie Deel.
SAMMELEN, TALMEN, DRALEN.
Traagheid betoonen. DRALEN doet hij, die
totgeen besluit komt, en dus beslurteloos
bIijft ; SAMMELEN of TAMEN, hij, (lie met de
ondernomene zaak geenen voortgang maakt.
Indien de afleiding gegrond is, waarbij men
sammelen beschouwt, als eerie verbastering
van tammelen, dan zoude talmen (voor
tammelen), met sammelen ee n woord zijn,
en daarin dan ook een natuurlijke grond
liggen, waarom beide in eene en dezelfde
beteekenisgebruikt worden.
SATAN, zie Booze.
SATIJN, ZIJDE.
Gewevene stof, oorspronkelijk uit het
spinsel van den zijdeworm voortgebragt.
ZIJDE is ook de nog ruwe, ongewevene,
grondstof ; SATIJN alleen de gewevene stof, en
wel eeneglanzige soort daarvan. Ztjden
kousen. Een zijden halsdoek. Een sattjnen
kleed.

SAUCIJS, zie Beuling.
SAUS, DOOP.
Allerlei sap of vocht, hetwelk bij of over
de spijs gebruikt wordt , om die smakelijker
to maken. Door is wel zuiver hollandsch,
maar van het indoopen, hetwelk men in
zulk sap doet, ontleend. SAUS is oorspronkelijk onduitsch, en oogenschijnlijk overgenomen van het fr. sauce, hetwelk in het
ital. salsa is, en dus blijkbaar van het lat.
salsum, sal, zout, komt. Van daar dat saus,
hetwelk overigens ook het meest gebruikelijke woord is, niet doop, in eerie oneigenlike beteekenis genomen wordt, voor alles,
wat de aangenaamheid van eenig genot verhoot. Een vrolijk hart, een goed geweten,

SCHAA.L, SCHELP, SCHULP.
Eene harde, lit van het ligchaam scheidbare huid ,
gelijk sommige dieren die tot
bedekking hebben. SCHAAL wordt ook voor
andere dergelijke harde bekleedsels genomen,
als van eijeren,
noten, enz. Een schaaldier
is zoodanig een,
hetwelk, of slechts ten deele
met het harde bekleedsel bedekt is, gelijk
de schildpad, dus genoemd, omdat de holle
schaal haar, als ware het, tot schild verstrekt, of hetwelk dit bekleedsel, met beweegbare voegen, om zijne onderscheidene ledematen heen heeft, gelijk de kreeft. SCHELP en
SCHULP zijn een en hetzelfde woord, alleen
door verschil van tongval onderscheiden. De
spelling schelp is no tans de meest gebruikelijke , schoon men schulp bij voorkeur
bezigt in de spreekwijze : in zzjne schulp
kruipen, voor niet volhouden • en voorts in
de zamenstellingen schulpzand, enz. Overigens levert de zee velerlei schelpen op, die
Diet juist tot bekleedsel van dieren dienen •
elan, in dezen zingenomen, verschilt het
woord van schaal, daardoor, dat het schelpdier, of de schelpvisch, zoodanig een is, hetwelkgeheel in een dubbel bedeksel besloten
is,
gelijk de oester of inossel.
m
SCHAAP, LAN, BAN, HAMEL ,
O.
Bekend viervoetig, tweehoevig, woldragend dier. SCHAAP wordt van alle dieren
dezer soort, zoo wel de mannelijke als vrouwelijke, zonder onderscheid gebruikt. Een
land vol schapen. Zoo in de zamenstellingen :
schapenvacht , schapenvel , schapenkeutel
schapenmarkt, schapenwol , schaapherder

enz. ; en in vele spreekwoordelijke gezegden.
Een schurftig schaap steekt de geheele kudde
aan. Ergaan veel tamme schapen in een
hok. De wolf verslindt de getelde schaapjes
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ook. Men moet de scha en scheren, naar dat
zij wol hebben. Hi' heeft zijne schaapjes
geschoren. Hi' heOft ztjne schaapjes op het
drooge • hoewel, daarin, schaapjes misschien
eerie verbastering is van scheepjes. Schaap
blijven, of schaap zz:in, is zoo veel als blijken
eenonvermogend kooper to wezen. Anders
heet eigenlijk alleen het vofwassene wijfje
van deze diersoort het schaap, in onderscheiding van het LAN, gelijk het jong genoemd
wordt, en van den RAN, het mannetje, en den
HANEL, hetgesneden mannetje. Gelijk ram,
figuurlijk, een wellustig mensch beteekent :
die oude ram • en hamel, in de zamenstelling
belhamel, overdragtelijk genomen wordt voor
iemand, die zich in alles het meest laat zien
en hooren, een' voorvechter, oproervink
zoo is het weerlooze en onbeschadigende
schaap een gewoon beeld van zachtmoedigheld, geduld, of ook wel van eenvoudigheid
of domheid. Eengoed , vroom, geduldig,
schaap. Een dom schaap.V an daar schaapsch :
hi' is zoo schaapsch niet, zoo dom niet. Niettemin is °or eene, meer bepaaldelijk uitzonderende, benaming voor het wijfje. Maar dit
woord komt zelden anders voor, dan in de
beteekenis van moederschaap,en in de zamenstetting ooilam, voor het nog lam zijnde wijfje.
Overigens onderscheidt zich lam van schaap,
in het figuurlijke gebruik, daardoor, dat het
wel het beeld van zachtmoedigheid en vreedzaamheid, maar niet ook van domheid is.Een
man als een lam, een zeer zachtmoedig man.
SCHAARSCH, ZELDZAAM.
Weinig voorkomende;; niet in menigte
voorhanden. ZELDZAAM is dat een hetwelk
slechts weinige gelijken in zijne soort heeft ;
SCHAARSCH dat een hetwelk, om toevallige
e voor de
redenen , slechts in eenegering,
behoefte niet toereikende, hoeveelheid bestaat, of te verkrijgen is. De overijsselsche
zoogenoemde prinsjesduiten , van het jaar
1766, zijn al meer en meer zeldzaam geworden. Eenigen tijd voor de invoering der centen, waren de gewone duiten, in den omloop,
zeer schaarsch. Een boek is schaarsch, of
schaars te bekomen, wanneer, op weinigen
afdrukken na, de geheele oplaag verkocht is;
het is zeldzaam, wanneer, op weinige afdrukken na, degeheele oplaag vernietigd is.
SCHACHT, zie Pen.
SCHADE, zie Afbreuk.

SCHA.

verre dit door het opvangen der lichtstralen
ontstaat. Naar eene schaduw, of naar eene
schim, grijpen. Voor zijne eigene schaduw, of
voor zijne eigene schim, bang z'. ln
In zoo
verre zijn beide woorden van volkomen gelike beteekenis. Wanneer men echter aan
bet begrip eene denkbeeldige wezenlijkheid
geeft, gelijk voor de afgescheiden ziel van
gestorvenen, ze s t men SOHN, niet SCHADUW.
Het rtyk der schimmen, anders het schimmenrijk, in de fabelleer der grieken en romeinen.
Voor lommer, daarenteg,
en alsmede voor het
diesel in eene schilderij, zegt men schaduw
niet schim. De schaduw is in ditstuk niet wel
aangelegd.
SCHAKEL, SCHALM.
Een ring van eene keten. Het eenige verschil is, dat, van SCHAKEL, niet van SCHALN,
een werkwoord (schakelen) gevormd wordt •;
alsmede, dat het eerste, niet het tweede
woord, ook overdragtelij,
k voor het verband
en vervolg eener rede, voorkomt. De scha.
kel zijner redo word ongelukkig afgebroken.
SCHALK, zie Kwant.
SCHALM, zie Schakel.
SCHAMPER, BITS.
Onvriendelijk, honend. BITS is reeds bierboven met scherp, spijtig, vinnig vergeleken
waarbij bits verklaard is als eene drift te kennengevende, om als een bijtende hond, zijne
tegenpartij aan te vallen. &HAMPER, van
schamp en schampen, is eigenlijk zijdelings
rievende, niet regt toestaande, maar niet te
g
min rakende. Men kan dus wel, met een enkel
ja, of neen, bits an twoorden • maar een schamper antwoord onderstelt, dat men uitdrukkingen bezigt, in welke, ofschoon bedektelijk,
een beleedigende zin lit.
ONEER.
SCHANDE,
Blootstelling aan een vernederend oordeel
van anderen. SCHANDE is de harde, OREER de
zachtere uitdrukking.

SCHANSLOOPER, KAPOT.
Een ruim, dik, opperkIeed, ter beschutting
teen koude of re en •; eene middensoort tusschen jas en mantel. SCHANSLOOPER is het
kleedingstuk van dies aard, zoo als het
door schippers en varenslieden gebruikt
wordt, bij krijgslieden, worth het KAPOT
geheeten.

SCHADUW, zie Diesel.
SCHATTEN, zie Achten.
SCHADUW, zie Lommer.
SCHATTEN, zie Begrooten.
SCHADUW, SCRIM.
Het donkere beeld eens ligchaams, in zoo

SCHATTING, zie etjus.
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SCIIAVEN, zie Wrijven.
SCHEDEL,
zie Bekkeneel.
SCHEDEL,
zie Kruin.
SCHEEF, &RUINS, DWARS (OVERDWARS).
Niet regtlijnig, in betrekking tot jets andens. DwARs, of OVERDWARS, is een ding ten
opzigte van een ander ding, wanneer de linen
van beide elkander regthoekig snijden. Is de
snijding der beide linen niet regthoekig,
zoo noemt men het SCHUINS. Dwars door de
gracht zwemmen. De boom lag overdwars in
het water. Er loot hier een pad schuins af
'mar hetgindsche dorp. Zq woont hier
hetschuins teen over. SCHEEF is dal hetWelk eene ri g tin heeft, welke het niet behoorde te hebben. Uw hoed staat scheef. De
to el staat scheef. De wagen hangt scheef.
Schee, schrijven. Scheeve beenen, kromme
beenen. Omtrent het laatste is aan te merken, dat, hoe geoorloofd het zij, om kromme
beenen scheef te noemen, het onderscheid
tusschen scheef en krom daarom niet minder
wezenlijk blijft. Men noemt kromme beenen
scheef, niet juist omdat zij krom zijn, maar
orndat zij regt behoorden te wezen •; het een
kan op en voor zich zell', in alle
scheef is,
zijne deelen regt zijn. Zoo zegt men, figuurlijk, dat eene zaak scheef gaat, wanneer zij
niet zoogaat,
als zijest,
mo en als men wel
wenscht. Schuins, figuurlijk gebezigd, als :
hetging er vrij schuins toe, wordt voor ongeregeld genomen. Dwars, in den oneigenlijken zin, beteekent tegenstreving, als
in de zamenstelling dwarsdrijven, dwarsboomen.

SCHO.

in zoo verre het in de bier bedoelde
beteekenis genomen wordt, lijdt geene dubbelzinnigheid : zijn oont heeft bent een gouden horlogie vereerd.Zie verderBrengen en
Geven.
VEREEREN,

SCHERMUTSELING, zie Kamp.
SCHERP, zie Bits.
SCHERPREGTER, zie Beul.
SCHERPZINNIG, zie Doordringend.
SCHERTS, zie Boert.
SCHETS, zie Bestek.
SCHEUR, zie Barst.
SCHIELIJK, zie Aanstonds.
SCHIELIJK, zie Driftig.
SCHIER, zie Haast.
SCHIETGEWEER, GESCHUT.
Wapenen, met welke men, door middel
van de ontvlamming van buskruid, in den
krijg, den vijand afbreuk doet. Er zijn verschillende soorten van SCHIETGEWEER, en
niet minder van GESCHUT • loch het eerste
beteekent inzonderheid het dra g bare
het laatste het grovere en zwaardere
dat op wagens of affuiten moet vervoerd
worden.
SCHIL, zie Bast.

SCHEIDEN, zie A fscheiden.

SCHILDEREN, zie Malen.

SCIIEIDEN, zie Deelen.

SCHIM, zie Schaduw.

SCHEL, zie Bel.

SCHIMMEL, zie Kaam.

SCHELM, zie Fielt.

SCRIMP, zie Hoon.

SCHELP, zie Schaal.

SCHIWEREN, zie Blinkers.

SCHENKEN, GEVEN, VEREEREN.
Den eigendom eerier zaak om niet overdragen. GEVEN drukt dit minder klaar uit,
naardien het woord menigmaal, en zelfs
nicest, enkel in den zin van toereiken of
overhandigen gebezigd wordt, als : geef mij
het goed, dat ik van u gekocht heb •; geef mij
dit boek eens ter leen. SCHENKEN heeft almede
niet bestendig de hier opgegevene beteekenis, en kan ook slechts zoo veel willen zeggen,
als laten behouden , gelijk in : iemand het
levee schenken • of kwijtschelden, als : ik heb
hem, al wat ht:i ml:j schuldig was, geschonken.

SCHOFT, zie Fielt.
SCHOOIJER, zie Bedelaar.
SCHOOLMEESTER, zie Leeraar.
SCHOON, zie Rein.
SCHOON, zie Alooi.
SCHOON (voegwoord), zie Ofschoon.
SCHOONDRUK, zie Herdruk.
40
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SCHOORVOETEND, HUIVERIG.
Men zegt HUIVERIG zijn, om jets te doeti,
en SCHOORVOETEND er toe over aan. Bij het
eerste woord is het beeldgenomen van het
huiveren, of trillen, als van koude • bij het
tweede, van iemand, die teen zijnen wil
er ens heen getrokken wordende, de voeten schoor, strak , zet , om tegenstand te
bieden. Huiverig duidt derhalve de besluiteloosheid aan, om jets te ondernemen
schoorvoetend, den tegenzin, met welken
men er eindelijk toe heeft moeten besluiten.
SCHORS, zie Bast.
SCHOTEL, zie Bak.
SCHOUWEN, zie Monsteren.
SCHRAAL, zie Bar.
SCHRAAL, zie Dun.
SCHRABBEN, zie Schrapen.
SCHRANDER, zie Doordringend.
SCHRAPEN, SCHRABBEN, SCHRAPPEN.
Met het scherp van een mes, of ander
werktuig, derwijze bestrijken, dat dit een
krassendgeluid maakt. SCHRABBEN verschilt
hierin van SCHRAPEN, dat het eerste gebezigd
wordt, als het slechts te doen is, om de
oppervlakte van een ding te zuiveren : zijn
de wortelen algeschrabd ? terwijI schrapen,
wel niet altijd, maar echter doorgaans, den
zin heeft,
dat men datgeen, hetwelk men
van de oppervlakte van een ding afhaalt,
verzamelen -wit: schraap het vet ter dege
met denzelfden zin :
uit denpot •;
o o k,
schraap den pot ter dege uit. Voorts
is schrapen ook met de gekromde vingers der hand naar zich halen, of bijeen
brengen. Hoe vinnig schraapte zij het
geld naar zich toe ! Hebt gij ailes reeds
btjeen geschraapt ? En naardien hieraan
natuurlijk het denkbeeld van gretigheid
verknocht is wordt schrapen, overdragtelijk,
van de inhalige handelwijze eens hebzuchtigen gebezigd. Hi schraapt hoe langer hoe
meer. Zij verrijken zich, door middel van
woekeren en schrapen. - - SCHRAPPEN is
genoegzaam hetzelfde als schrabben , waarmede het dikwijls verwisseld wordt. Aileen
heeft schrappen, daarenboven, eene beteekenis welke aan schrabben niet eigen is ,
namelijk, die van met eerie scree doorhalen.
.Hi:j stond wel op de 11:jst, maar werd vervolgens geschrapt. Anders doorschrappen :
waarom schrapt gtj dat geschrijf niet door ?
Ook uitschrappen : al wat hi' schrOft ,
schrapt hi' weer uit.
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SCHRAPPEN, zie Schrapen.
SCHREEUW, zie Kreet.
SCHREIJEN, zie Grijnen.
SCHRIFT, SCHRIFTUUR, GESCHRIFT.
lets, dat geschreven is. Van deze drie
woorden is SCHRIFT het eenige, dat ook, in
den eigenlijksten zin, voor de geschrevene
letterteekenen, en wel met betrekking tot
derzelver vorming, genomen wordt. Dal
schrift is onleesbaar. Welk een fraai schrift
is dat ? Zoo onderscheidt men, op de kinderscholen, groat schrift, klein schrift, loopend schrift. Aldaar wordt het ook genomen
voor hetgeschrevene, met bijzondere betrekking tot de letterteekenen, en zonder
daarbij aan de woorden te denken • een
schrift, namelijk, is daar een blad . door
eenen leerling beschreven
,
om zich in het
schrijven te oefenen •, en de meester doet, bij
het eindigen van de schrijfles, de schriften
ophalen. Daarentegen wordt ook juist schrift
met uitzondering van de beide andere woorden, voorgedrukte letterteekenen genomen,
zonder betrekking tot de woorden , maar
enkel in tegenoverstelling van de blanke
kanten of randen. Die scheur loot door tot
in het schrift. In onderscheiding daarvan
wordt dan wel eens geschreven schrift gezed. Zij kan een geschreven schrift lezen.
Anders, en dan ziet het niet op de letterteekenen, maar op den inhoud
heeft schrift
,
de beteekenis van eengeschreven bewijs .
van welken acrd ook. lk hebgeen schrift van
u noodig . Verder, evenveel welk geschreven
opstel , inzonderheid wanneer het gedrukt
en algemeen verkrijgbaar is. Zijne schriften
hebben hem beroemdgemaakt. In dit geval
echter, wordt het, met de natemeldene nitzondering, alleen in het meervoud gebruikt.
In het enkelvoud, niet in het meervoud ,
heel een voor de drukpers geschreven opstel een GESCHRIFT. Dat geschrift maakt veel
opgang. Het enkele geval , wanneer schrift ,
in het enkelvoud,
voor een geschreven en
gedrukt opstel gebruikt wordt, is, wanneer
het de bijzondere beteekenis heeft van de
gezamenlijke bijbelboeken , anders ook ,
bij uitnemendheid , de schriften - genoeind • doch alsdan is het woord, niet
gelijk in de vorige beteekenissen, van het
onzijdige, maar van het vrouwelijke, geslacht : de schrift onderzoeken. Ook : de heilige schrift. Dienzelfden zin heeft SCHRIFTUUR.
Dal is op de schriftuur gegrond. Bij regtsgeleerden heeft dit woord nog de beteekenis
van een schriftelijk vertoog, of ander stuk,
dat bij den re ter wordt ingediend. IN Mat
zich voor de vervaardiging van schrifturen
wel betalen.— Geschrift is overigens heizelf-
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de, als schrift,in den zin van een gesclireven,
dock niet voor de drukpers geschreven, opstel.
SCHRIFTUUR, zie Schrift.
SCHRINSTIJL,
SCHRIJFTAAL,
SCHRIJFTRANT ,

zie Stijl.

SCHR1JFWIJS,
SCHRIJNEN, zie Wrijven.
SCHRIJVER 5 SECRETARIS , GEHEIMSCHRLIVER
KLERK.
Iemand, die eenen anderen, of eene verg
t, om
het
adering
te dienst
staavereischte
te schrijven. SCHRLIVER, in de bepaalde beteekenis, waarin wij het woord bier met de ande re zinverwanten vergelijken, is bijzonder
zeker ambtenaar op een schip van oorlog :
hi' vaart, voor schrijver, ten oorlog. Voorts
ook iemand, die boe k houdt aan eene stadszulke beambten.
wa
a ger andere
, en
meIn
zimenstelling kantoorschrijver, iemand, die
op een lands- of koopmanskantoor schrijft ,
in onderscheiding van den boekhouder, veelal slechts een afschrijver. Bij regeringskolleglen , of in de bureaux van hooge staalsambtenaren, heet zulk een schrijver KLERK.
De opperste schrijver no tans door wiens
hander ookgeheime papieren gaan, en die
gemeenlijk de nit te vaardigen stukken mede
onderteekent, voert den titel van SECRETARIS,
niet dien van GEHEINSCHRIJVER, een woord,
datalleen tot den schrijfstijl behoort, en, als
de verduitsching van secretaris, gebezigd
wordt, niet om den ambtenaar door zijnen
titelaan te duiden maar
om van hem in de
,
doorhem bekleede hoedanigheid te gewagen.
SCHRIK, zie Angst.
SCHRIK, zie Ontsteltenis.
SCHROON, zie Angst.
SCHROOMVALLIGHEID, zie Angst.
SCHUDDEN, zie Daveren.
SCHUILEN , VERHOLEN ZIJN, ZICH VERBERGEN
ZICH SCHUIL HOUDEN.
VERHOLEN ZIJN is zich zoo geplaatst bevinden, dat niet ligt iemand, die niet in het
geheim is, ontdekken zal, hoe, of waar. Zia'
VERB
ERGEN is, zich in zulk eenen toestand
plaatsen. Men verbergt zich, dus, om verholen te zijn. Het is geenszins vreemd, dat
men aan iemand, die zich aan het oog van

SIM.

anderen onttrekt, kwade bedoelingen toeschrijft. Daarvan lit evenwel niets in de be.
teekenis van SCHUILEN. Daarbij wordt of geen
opzet ondersteld, gelijk men van iemand, van
wien men niet ontdekken kan, waar hi' zich
bevindt, in dengemeenzamen spreektrant,
wel eens vraagt : waar ma hi' toch schuilen ? waarbij het werkwoord geheel onzijdig
is ; of men bedoelt, het woord met meerdere
dadelijkheid gebruikende, enkel te kennen te
geven, dat het verbergen uit scherts gesehiedt, gelijk : laat ons achter dien muur
gaan schuilen, of ook, dat het oogmerk daarvan is, zich teen re en ha el onweder,
enz., te beschutten : mag ik hier een weinig
schuilen ? Voor zoo verre als het woord van
personen gebezigd wordt , zegt men : er
schuilt iets bij u, dat is, er gaat iets verborgens in uw hart am; en met het spreekwoord :
er schuilt eene adder in hetgras,
wil men te
kennen geven : er lit ander het voorkomen
van onschuld een boosaardig opzet verborgen. lets anders is ZICH SCHUIL HOUDEN, zich
niet durven laten zien, gelijk, bij voorbeeld,
de schuldenaar, die vreest door zijne
schuldeischers in gijzeling gezet te worden.
SCHUIMEN, zie Gisten.
SCHUINS, zie Scheef.
SCITULDELOOS, zie Onschuldig.
SCHULDIG, zie Onschuldig.
SCHULP, zie Schelp.
SCHUREN, zie Wrijven.
SCHURK, zie Fiett.
SEKSE, zie Kunne.
SERPENT, SLANG.
Bekend slag van kruipend gedierte. In den,
eigenlijken zit), is tusschen beide woorden dit
verschil slechts, dat SLANG van alle dieren van
dit slag, SERPENT bijzonder gezegd wordt van
degrootste soort van sla p en zonder giftanden, zoo als de boomslang, de knijper, enz.,
in het lat, boa, omdat deze slangen wel eens
gansche runderen en buffels opslokken. In het
figuurlijke gebruik,komen beide woorden minder overeen, naardien slang alsdan voor een
listig, verraderlijk, mensch, serpent voor een
boosaardig vrouwspersoon genomen wordt.
SIDDEREN, zie Bever.
S1DDEREN, zie Daveren.
SIM, zie Aap.
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SLAAN, zie Beuken.

SMAR.

SLOEP, zie Boot.

SLOK, zie Dronk.
L ACHTEN, GELIJKEN.
S
Eene sterke overeenkomst hebben. GELIJKEN ziet op het uiterlijke voorkomen. Zij SLOT, zie Besluit.
gelijken elkander als twee droppelen
waters. SLACHTEN doelt op de gedragingen. SLUIKEN, SMOKKELEN.
1k slacht u niet, ik handel zoo niet als gij.
Handel driven , met overtreding van de
Hi' slacht de booze honden, en wil iedereen
wetten , hetzij van in- en uitvoer, hetzij van
in- en uitslag. Bij SUNKEN heerscht het denkte ltjf.

SLAG, zie Kamp.
SLAGER, SLAGTER, I.TLEESCHHOUWER.
Tweederlei benamingen voor eenerlei beroep. Een beest, dat geslagen of geslagt is,
moet vervolgens, zal het leech daarvan
verkocht worden , in stukken gehouwen
worden. Van it laatste is de naam van
VLEESCHHOUWER. Maar aivoreos het beest in
stukken gehouwen wordt, moet het geslagt
zip') • van daar de benaming SLAGER of SLAGTER. Gemeenlijk wordt vleeschhouwer als
het meer deftige word beschouwd.
SLAKEN, zie Lozen.

beeld der heimelijkheid; bij SMOKKELEN , dat
van het onregtmatig voordeel. Sluiken, namelij,
k is eigenlijk kruipen, en van daar iets,
als ware het kruipende , ongemerkt, verrigten. Zoo komt het bij VONDEL voor : dat zoeter smaekt in 't sluiken en verbergen. Van
daar ook : ter sluik, sluikswzjze. Een sluiker
is, dus , eigenlijk iemand, die eenen verboden , en daarom heimelijken , handel drift.
Smokkelen is, in het algemeen , bedektelijk
naar een onregtvaardig voordeel trachten. Als ik met u speel, moot gij niet
smokkelen. Een smokkelaar is niet alleen
de een , die smokkelt, of sluikhandel d rift.
maar ook het vaartuig, waarmede gesmokkeld wordt.

SLANG, zie Serpent.

SLUIMEREN, zie Dutten.

SLANK, zie Dun.

SLUITEN, zie Toedoen.

SLAPEN, zie Dulten.

SLUW, zie Loos.

SLAPERIG, zie Dodderig.

SMADEN , zie Beleedigen en Smalen.

SLECHT, zie Erg.

SMAKKEN, zie Werpen.

SLECHTEN, zie Arbreken.

SMALEN, SMADEN.
SMADEN, eene wijziging van beleedigen, is
reeds hierboven met dat woord, en andere,
vergeleken. Zie Beleedigen. SMALEN , voor
smadelen , is een voortdurend werkwoord
daarvan, en behoudt lets van zijne voortdurende beteekenis. Terwijl men dan door eene
enkele onteerende aantijging iemand op eene
grievende wijze kan smaden, onderstelt smalen meer een voortgezet gesprek. Ook geschiedt smaden in het bijzijn van den beleedi den smalen, meestal, in zijne afwezigheid.
Men smaadt, iemand, uit haat of wrok, men
smaalt maar al to dikwijls op jets, dat in
zijnen aard voortreffelijk is, uit nijd.

SLEEPTOUW (OP HET) NEMEN, zie Boegseren.

SLEMPEN, zie Brassen.
SLENTER, zie Beloop.
SLIB, zie Bagger.
SLIBBERIG, GLIBBERIG.

Glad ; dat doet glijden, of sullen. SLIBBEeigenlijk, met slib bezet. GLIBBERIG is
glibberen, voortdurend werkwoord van
van
glibben, of glippen, uitglijden we ens de
gladdigheid. Glibberig ziet dus enkel op
het gevolg der gladheid ; slibberig op het
slib, als de oorzaak daarvan. Een kleiweg
km dus zeer glibberig, of slibberig zijn •; het
is enkel glibberig, niet stibberig.
RIG is,

SLIJK, zie Bagger.
SLIM, zie Erg.

SMART, PIJN.
Eene onaangenaamgevoelige aandoening
des ligchaams. PUN is het meestgebruikelijke woord, in den gemeenen spreektrant,
vooral , wanneer men het ligchaamsdeel,
waar de onaangenaamgevoelige aandoening
plaats heeft , bijzondert. Zoo spreekt men
van buikpijn, armpijn, hoofdpijn, kiespijn,
oorpijn , tandpijn. Of ook , wanneer de
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onaangenaam gevoelige aandoening door geweld opzettelijk wordt aangedaan. Van daar
pijnigen , p4nbank , pijnkamer , enz.
SMART is meer het algemeene woord , en
dat van den schrijfstiji. Men ze st : hij leed
groote pijn , men schrijft : hi' leed groote
smart, aan die wonde. In de boven aangevoerde zamenstellingen, nogtans, worth, ook
in den schrijfstijI , smart niet gebezigd. Gerd in : smart achter de ooren, of
bijzonde
in de liezen, beteekent dit, dat de opperhuid
gekwetst, of afgeschaafd is, gelijk bij scherpbloedige en niet bij aanhoudendheid gereinigde kleiue kinderen plaats heeft. Overdragtelijk zegt men : minnesmart, gewetenssmart,
zielesmart • ook : minnepijn, gewetenspijn,
zielewjn. In een enkel geval, beteekent pijn
ook moeite. het fr, peine, als i n : niet der pi:Me
waardig. Smart wordt meer algemeen voor
droefenisgenomen. Tot troost in zoo veel
smart. Het werkwoord smarten, geheel onderscheiden van pijnigen, beteekent somtijds slechts eene zeer ligte pijnlijke aandoening even : mijn vinger smart mij. Voorts,
leed does : het smart mi:j in mine ziel, dat
ik It niet helpen kan.

SMARTEN, zie Smart.
SMEEKEN, zie Aanroepen.

SPAR.

SNEDIG, zie Doordringend.
SNEDIG, zie Loos.
SNELLIJK, zie Aanstonds.
SNEUVELEN, zie Sterven.
SNEVEN, zie Sterven.
SNEVEN (DOEN), zie Dooden.
SNIJDEN, HotrwEri, STEKEN.
Met een scherp werktuig eene kwetsing
toebrengen. STEKEN geschiedt door de instootin g van scherpgepunt werktuig. HOUWEN,
door eenen fellen slag met de scherpe zijde
van een daartoe ingerigt vverktuig. SNIJDEN,
insgelijks door middel van eene scherpe
zijile, doch met eene slepende drukking.
SNOEIJEN, BESNOEIJEN.
In den eigenlijken zin, van overtollig hout,
door middel van het snoeimes, ontdoen. In
SNOEIJEN ligt enkel het begrip der daad •, bij
BESNOEIJEN heerscht dat der daardoor veroorzaa k te korting. Vruchtboomensnoei:jen. Eene
heg besnoeijen. In verdere beteekenis : geld
snoeljen, of besnoeijen. Figuurlijk, is bijzonder besnoeijen, verminderen, verkleinen :
ieinands mat besnoeijen.

SMET, zie Plak.
SNOER, zie Touw.
SMETACHTIG, zie Flak.
SNOOD, zie Kwaad.
SMEULEN, zie Glimmen.
SMIJTEN, zie Gooijen.
SMOEL, zie Bek.
SMOKKELAAR, zie Sluiken,

SNUFFELEN, BESNUFFELEN.
SNUFFELEN is bij herhaling ruiken, om op
den reuk van een ding to komen , BESNUFFELEN, van alle kanten snutlelend beruiken.
Overdragtelijk , zegt men zoo wel , voor
nazoeken, naauwkeurig onderzoeken : papieren besnuffelen, als : in papieren snuffelen.

SMOKKELEN, zie Sluiken.
SNUIVEN, zie Adem.
SMOOK, zie Damp.
SOMBER, zie Donker.
SMOREN, zie Dempen.
SOMMIGE, zie Eenige.
SMULLEN, zie Brassen.
SPAREN, BESPAREN, OVERSPAREN, BEZUINIGEN,
SNAAK, zie Kwant.

UITZUINIGEN, UTTSPAREN,
ONTSPAREN.

SNAPPEN, zie Babbelen.

In aanwezen laten. Het enkele SPAREN heeft
dozen zin, met onderscheidene wijzigingen.
Het beteekent tot een toekomstig gebruik
behouden. Dien wijn heb ik tot nu toe ge-

SNATEREN, zie Babbelen.

spaard. Verkwist toch niet al wat gij hebt,
maar spaar jets voor den ouden day. Figuur-

SNAPHAAN, zie Musket.

SNAVEL, zie Bek.
SNEB, zie Bek.

lijk, zonder opzigt op toekomend gebruik, de
ongekrenkte voortduring van een ding bewerken : God wil uw leven sparen. De Heer
rerlost en spaart zijn Yolk. Of een ding uit-

SPEL.

stellen : spaar uwe boete niet , totdat gij
krank wordt. Spaarzaam aanwenden : wil
moeite noch kosten sparen. Zij spaarde geene
woorden. In hetgeheel niet gebruiken :
spaar nice kwinkslagen en verwijten. De
waarheid sparen, geene waarheid, maar
onwaarheid spreken. Een ding, door onthouding van deszelfs gebruik, ongeschonden laten : hi' spaart zijne kleederen, in
plaats van zeaan
aan te trekken. Van beleedigin g
vrijlaten, verschoonen : de flood spaart niemand. De kinderen in de wieg worden zelfs
nietgespaard. Eindelijk is sparen, op zich
zelf
,
spaarzaam Leven , of handelen : bier
spaart hij, daar verkwist hif. Die jong spaart,
lzjdt out geen gebrek. BESPAREN duidt bijzonderaan, dat men iets tot toekomstig gebruik
behouden heeft : ik heb nog een paar flesschen
van dien wijn bespaard. Of het beteekent,
van eenige moeite ontheffen : het ontvangen
van dien brief bespaart mij eene reis. UITSPAREN is daarmede ten naauwste overeenkomstig, en men zegt even zoo wet : het ontvan en van (lien brief spaart mij eene reis
uit. Evenwel ziet besparen meer op hetgeen
men niet aanwendt : uitsparen op hetgeen
men door dit niet aanwenden behoudt • zoo
zegt: dit bespaart mtj eene reis, eigenlijk,
dit ontheft mij van de moeite en kosten,
welke ik voor de reis zoude moeten aanwenden • terwip dit spaart mij eene reis uit
eerder le kennengeeft . ik behoud daardoor
zoo veel als noodig was, om eene reis te doen.
Bijzonder opmerkelijk is het soortgelijk verschil tusschen BEZUINIGEN en IIITZUINIGEN,
zamengestelde werkwoorden, dock van welke
het onzamengestelde (zuinigen) niet in
gebruik is. Bezuinigen worth dan gezegd
van hetgeen men door zuinigheid behoudt •;
uitzuinigen,
van hetgeen men daardoor wint.
Men kan zeggen: ik heb twee tlesschen wzjn
bezuinigd, of ik heb twee flesschen wifn uitgezuinigd. Maar het eerste wil zeggen : ik
heb twee flesschen mindergebruikt, dam
gedacht was noodig te zijn • het andere : ik
heb op de gemeene kosten zoo veel weten
overte houden, flat ik daarvoor twee flesschenwijn hebben kan. OVERSPAREN is zoo
veel als door sparen doen overschieten : hi'
heeft nog al een stuivertje overgespaard.
ONTSPAREN, daarentegen , is door sparen
onthouden : hi' zoude het zich zelven ontsparen, out het zljnen vrienden merle te
deelen.
SPEELSCH, zie Dartel.
SPEELZIEK, zie Dartel.
SPELEN, zie Dobbelen.
SPELONK, zie Hol.

SPRA.
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SPIER, PEES.
Het grofste slag van zenuwen aan de
ligchamen van me nschen en beesten, ook
wee eens de trekkers genoemd, en dienende,
om de aanmerkelijkste ledematen te bewegen.
In tegenoverstelling van PEES_ noemt men,
bijzonder, SPIER, de vieezige trekkers, waarmede de beenderen van zoogdieren en vogeLen omkleed zijn, en wag zij bewogen
worden.
SPIJS, zie Eetwaar.
SPIJS, zie Kost.
SPIJTIG, zie Barsch.
SPIJZEN, zie Eten.
SPITS, zie Punt.
SPITSBOEF, zie Fielt.
SPITTEN, zie Delven.
SPLEET, zie Barst.
SPOED, zie Haast.
SPOEDIG, zie Aanstonds.
SPOELEN,

BESPOELEN.

SPOELEN, onzijdig,

is, oorspronkelijk, vloeijen • er spoelt een beekje langs, enz. Voorts
bedrijvend, reinigen, door er water over te
ieten , of het in het water been en weder te
g
klotsen • drinkg lazen spoelen. BESPOELEN is
enkel het bedrijvende werkwoord van spoelen, in den oorspronkelijken zin : de Maas
bespoelt Rotterdam.
SPOT, zie Hoon.
SPRAAK, TAAL.
De menschelijke tekennengeving van gewaarwordingen, denkbeelden en gedachten ,
in het algemeen • en de daartoe bij elk yolk
dienende woorden, in het bijzonder. Eigenlijk, is SPRAAK de daad van spreken, TAIL, de
daad van talen, flat outings zeggen , vertellen, beteekende, gelijk nog in het eng. a tale
eene vertelling is. Taal is dus van uitgebreidere beteekenis, en duidt eene tekennengeving van gewaarwordingen, enz., aan, door
middel van welke teekenen of gebaren het
ook zij. De taal der oogen, de taal der yingeren verstaan. Zoo ook van de klanken,
waardoor verschillende dieren hunne gewaar.•
worden uiten
en •: wie kan den vernuftigen
ho eene taal betwisten? De taal der hoenders. Spraak, daarentegen , bedoelt bepaaldelijk die geregelde, en door eene verschil-
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lende beweging van keel, tong, lippen, enz.,
SPRAAKMEESTER, zie Spraak.
gewijzigde klanken , en daaruit gevormde
woorden, door middel van welke men zijne SPRAKELOOS, zie Stom.
gewaarwordingen,denkbeelden, enz., aan anderen mededeelt. Waarorn blifft de oerang- SPREEKGESTOELTE, zie Kansel.
oetang zonder spraak, zoo hi' tot het menschelijke geslacht behoort ? Zoo wordt het SPREEKWIJS, zie Bewoording •
woord dan ook genomen, niet juist voor de
daad, maar voor het vermogen van spreken. SPRINGEN, zie Huppelen.
Hij heeft zzjne spraak verloren. Verder, voor
de bijzondere wijze waarop iemand spreekt. SPROOKJE, zie Fabel.
Zwaar van spraak zijn. 1k kende hem aan
zijne spraak. Figuurlijk, komt het \word met STAAF, zie Baar.
taal overeen, in den zin der algemeene tekennengeving, ook door andere teekenen, STAAL, zie Monster.
dan die der spraak, als : beeldspraak, enz.
Maar dan is het gebruik des woords zelf beeld- STAANDE HOUDEN, zie Beweren.
sprakig, even als wanneer het op levenlooze
dingen wordt toegepast : de spraak, of de STAAT, zie Land.
taal, der natuur moet den ongodist beschamen. In den boven opgenoemden bepaalde- STAATSIE, zie Plegtigheid.
ren zin genomen , voor de gezamenlijke
kteekenen, of woorden, aan elk yolk in STAF, zieStok.
klan
bet bijzonder eigen, zijn spraak en taal
eenerlei. De gantsche aerde, leest men in den STAKEN, zie Atlaten.
bijbel, was van eenerley sprake, ende eenerley woorden. Zoo zegt men, onverschillig , STAMELEN, zie Hakkelen.
spraakmeester en taalmeester. Niet bij alle
zamenstellingen, echter, is dit het geval. Zie STAND (TOT) BRENGEN , zie Bewerken.
Spraakkunst.
STANDAARD, zie Battier.
SPRAAKKUNST, TAALKENNIS , TAALKUNDE.
Het onderscheid tusschen deze woorden STANDVASTIG, zie Bestendig.
heeft zijnen grond eensdeels in het verschil
van derzelver tweede leden , en anderdeels STAPEL, zie Hoop.
daarin, dat taal en spraak, hoezeer in eenen
enkelen zin onverschillig gebruikt, nogtans, STAREN, zie Zien.
gelijk hierboven gezegd is, in zoo verre verschillen , dat spraak eigenlijk alleen eene STATIG, zie Plegtig .
woordentaal bedoelt , taal. daarentegen , orn
het even welke , tekennengeving van gewaar- STAVEN, zie Bekrachtigen.
wordingen , denkbeelden en gedachten uitrukt. SPRAAKKUNST is dan het zamenstel der STEKEN, zie Snijden.
d
naar welke eene woordentaal best
r egelen,
esproken of geschreven wordt. TAALKENNIS STELEN, ROOVEN, ONTVREEMDEN, DIEVEN.
g
is hetgrondig kennen van eene woordentaal
lets eenen anderen wederregtelijk ontneof spraak , of van meer spraken. TAALKUNDE
men, met oogmerk orn het zich toe te eigenen. ONTVREEMDEN drukt zoodanig bedrijf op
iS van grooteren omvang • zij is de kenriis,
niet alleen van de regelen , naar welke eene
de algemeenste wijze ui t, zonder heerschend
bijzondere taal of spraak best gesproken of
nevenbegrip van door de strafwet voorziene
misdaad. Der weduwen hetgoed ontvreemgeschreven worth, maar van de algemeene
den. STELEN is deem eenzame uitdrukgronden, naar welke de tekennengeving van
gewaarwordingen, enz., geschiedt , tot welk
king, om het bedrijf te kennen te geven,
einde het een volstrekt vereischte is, ook
hetwelk de wetdiefstal beet. Er zzjn
den aard van het te kennen gegeven
gegoede lieden, die het stelen niet kunnen nalaten. In tegenoverstelling van
wordende , dat is , van de gewaarworROOVEN, is stelen heimelijk ontvreemden.
dingen , denkbeelden en gedachten te
nnen , en aldus , niet enkel het hoe ?
Rooven en moorden was zijn dagelijksch
ke
bedrijf. Men zegt, figuurlijk •: dat dezegemaar ook het waarom ? te weten • wesdachte nooit uwe rust roove, niet stele ; maar
halve de spraakkunst tot den rang der
onverschillig, door lasteren steelt of rooft
fraaije kunsten , de taalkunde tot dien der
wetenschappen behoort.
men iemandsgoeden naam. Ook, iemands
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hart stelen, of rooven, deszelfs genegenheid
op eerie onwederstaanlijke wijze tot zich
trekken • in welke uitdrukking zoo wet het
he imelijkc en het gewelddadige, als het onbe iamelijke van stelen of rooven verloren
gaat. Van icts, dat zeer fraai en begeerlijk
is,
men het zou
,gemeenzaam,
zegt dat
men
stelen • niet rooven. Dat is een bond 'e van
een kindje, men zou het stelen. — DIEVEN is
eene schertsende uitdrukking , van welke
denkbeeld van alle misdadigheid vreemd
het
is. Hij heeft dat weder gediefd.

STERKTE, zie Kracht.
STERVEN, zie illieggen (Het).
SNEUVELEN.
STERVEN, OMKOMEN, SNEVEN,
Behalve de, reeds op Arleggen aangevoerde woorden, duiden ook de drie Iaatste de eindiging van het Leven aan. Zij verschillen van
STERVEN, in de eerste plaats, daardoor dat zij
enkel van menschen gebezigd worden, terwijI men sterven van allerlei levende schepselen zegt, van planten,zoo wet als van dieren,
in de tweedeplaats, daardoor, dat zijt,
nie
gelijk sterven, zoo wel van eenen natuurlijken, als van eenen verhaasten dood gezegd
worden. OMKOMEN is het levee, op eerie toevallige wijze, verliezen, hetzij door geweld,
hetzij anderzins. Van koude omkomen. In het

water, op het slagveld, door het zwaard, enz.,
omkomen. Daarvoor zegt men ook oni het leven komen,waarvan omkomen cene zamentrek-

king is. SNEVEN wordt niet antlers , dan van
eenen geweldigen dood gebezigd. De bloeddorstige Alva deed achttienduizend Nederlanders op zejne moordschavotten sneven.
SNEUVELEN, eigenlijk even als sneven, vallen,

wordt inzonderheid gebezigd voor op het
oorlogsveld omkomen, hetwelk niet zonder
vallengeschiedt. if/en weet het getal der

voordragt behoort in acht to nemen •; ook,
die bijzondere wijs van voordragt, waardoor
zich de eerie schrijver of redenaar van den
anderen onderscheidt. Een historische ,
dichterlijke, kruipende, zwellende, aangename, sierlijke,stzjl. Bij verdere uitbreiding,

de trant of manier, waarop jets geschiedt.
Sttjl van koopmanschap. Stijl van het hof.
Dat isgeen stijl van huishouden. Bij regtsgeleerden : naar stile. Bijzonder ook voor de
manier van de jaren to berekenen. Denieuwe
stijl wordt antlers de Gregoriaansche getioenzd, naar den paus, door wien dezelve
werd ingevoerd. In Rusland houdt men zich
nog aan den ouden sti ff. — In de vroeger

aangevoerde beteekenis van het zamenstel
der regelen tot eene ordelijke voordragt
genomen, dui& still onderscheidene zamenstellingen, als : briefstijl , koopmansstzjl
rekenstryl, enz. Zoo zegt men dan ook SCHRIJFSTIJL, met de beteekenis van den stij,
l van
welken zichgewoonlijk nette schrijvers
bedienen, in tegenoverstelling van den
gemeenen volksstiyl. Schrtjfstzjl is voorts ook
de stijI van eenig bijzonder schrijver in zijne
schriften. Zijn schriffstijl is voortreffelijk.
SCIIRLIFTRANT is daarentegen, de bijzondere
(rant van eenen schrijver, waarbij mecr op
geest en inhoud, dan wet op den eigenlijken
stip gezien wordt. Ztjn schrifftrant valt in het
boertige. SCHRLIFWIJS is een ander woord voor
spelling. Naar de aangenomene schrzjfwijze,
wordt dey niet in oorspronkelijk nederduitsche woordengebruikt.

STIKKEN, zie Borduren.
STILLEN, zie Bevredigen.
STIP, zie Punt.
STOEIJEN, zie Kampen.

gesneuvelden nog niet.
STOEL, zie Bank.

STICIITEN, zie Bouwen.
STOIC ,

STICHTEN, zie Aanleggen.
STIER, zie Bul.
STIER, zie Rund.
STIJEHOOFDIG, zie Eigenzinnig.
STIJG EN, zie Kliinmen.
STIJL, SCIIRLIFSTIJL, SCRRIJFTRANT, SCHRIJFWIJS.

,
genomen van
STIJL is, zoo als men weet
bet lat. stylus, of den griffel, waarmede de
Romeinen op hunne gewaste tafeltjes schreven, en van daar, beeldsprakig, het zamettstcl der re Bleu welke men tot eene ordelijke

STAF, ROTTING.

Fen stevig houten ligchaam, welks breedte
en dikte, in vergelijking van deszelfs lengte ,
gering is. STOK is, eigenlijk, een stam of stengel van eenen boom, of ander plantgewas ,
welke beteekenis het nog heeft in de zamenstellingen wijnstok en stokroos. Stok ziet dan
op de stof •; STAF op den vorm. Daar nu de
vorm van een ding naar deszelfs bestemming
bepaald wordt en die bestemming aanduidt,
zoo wordt star inzonderheidgebezigd, met
betrekking tot het gebruik , waartoe de als
staf gevormde stok moet dienen. Herdersstaf , tooverstaf, maarschalksstaf, enz. Datgeen, waarvan men zich bij het wandelen
bedient, wordt no tans gemeenlijk een stoic,
wandelstok, of ook ROTTING genoemd , Welk
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STUD.

laatste , evenwel , eigenlijk een rietachtig

STOREN, zie difleiden.

plantgewas is, hetwelk bij kruidkenners den
en verschillende
riaam van rottang voert ,
soorten heeft.

STOREN (ZICH), zie Bekommeren.
STORM, zie Noodweer.

STOKOUD, zie Afgeleefd.
STORTEN, zie Plengen.
STOM, SPRAKELOOS.

Buiten sta g om te spreken ; niet spreken- STOTTEREN, zie Hakkelen.
de. STUN heeft eenen algemeeneren zin. Het
beduidt het onvermogen,
niet alleen van te STOUT, zie Dapper.
spreken, maar zelfs van eenig geluid te geven. De stomme visschen. Iles goud, dat STOUTMOEDIG, zie Dapper.
stom is, maakt regt dat kroin is. Verder, buiten staat tot eenige nienscheliike spraak. Het STOVEN, zie Bakken.
stomme vee. Ook van inelischen, die van het
spraakvermogen on ibloot zip', helzij ten ge- STRAITEN, BESTRAFFEN.
STRAFFEN is tuchtig
volge van eenige verlamming in de spraakg en, BESTRAFFEN berisen. De betrekking van deze beide woorden
werktuigen, hetzij orndat een aangehoren
P
gehrek van gehoor hen belet, de woordklanis van eenengeheel anderen aard, dan de
ken, op het gehoor af, aan te leeren. Van
gewone tusschen dergelijke, naardien anders
het voorzetsel be het onzijdige werkwoord
het oogenblik af, dat zij zoo geschrikt had, is
bedrijvend maakt, en hier straffen reeds in
zij stom geweest. Een doofstomme. SPRAKEzich zelf bedrijvend is.
LOOS is, of, door eerie ongesteldheid, van het
spraakvermogen ontbloot, als : de kranke ligt
T RAKS, zie Aanstonds.
sprakeloos •; of, door eenige hevige ontroe- S
ring, buiten staat, om te spreken, als : zij
zat hem sprakeloos aan le kijken. --Stom

-wordt mede gezegd van iemand, die wel
kan, doch niet wil, spreken. Zoo geeft men
den naam van stom aan eenen tooneelspeler, die, op het tooneel, eerie rol heeft,
waarin nietgesproken rnoet worden.
De meestepersonen van dat tooneel
zijn stom. Stomme personen. Stomme
rollers.

STRAND, zie Boord.
STREKKEN, zie Dienen.

STRENG, zie Hard.
STRIJD, zie Kamp.
STROOM, zie Rivier.

STOMP, zie Bot.

STROT, zie Keel.

STOOTEN, zie Morten.

STUURSCH, zie Barsch.

4,1

TAAL, zie Spraak.

TAFEL, VRIEND, zie Dischgenoot.

TAALKENNIS, zie Spraakkunst.

TALMEN, zie Sarnmelen.

TAALKUNDE, zie Spraakkunst.

TALMEN, zie Beuzelen.

TAALMEESTER, zie Spraak.

TAM MAKEN, zie Ternmen.

TAFEL, zie Disch,

TASTBAAR, zie Baarblijkelijk.

TAFEL (TER) BRENGEN , TE BERDE ERENGEN,

TASTEN, zie Voelen.

OP HET TAPIJT BRENGEN.

Alle uitdrukkingen, het does van eene TEEF, zie Hond.
mcdedeeling, het voorstellen of opofferen van
lets, te kennengevende. Het beeld is daarbij TEEDERHEID, LIEFDE.
genomen van de tafel, waaraan eene raadsZie hierboven LIEFDE, met min vergeleken,
vergadering zit. Bord of bent is, eigenlijk,
op Lie de. LIEFDE is vooreerst een welgedal een wat lets beert, of draagt, van het
vallen aan iemand ; TEEDERHEID de uitwerking
oude woord beren, waarvoor wij thans
van dat welgevallen, zich openbarende in het
ze e en dragen. De oorspronkelijke zin van
trachten naar de bevordering van het geluk
dit woord is dus in zoo verre met degedesgeliefden voorwerps. Teederheid maakt,
bruikelijke beteekenis van tafel hetzelfde. In:
dat onze eigene tevredenheid in die des gelets op het taptjtbrengen, lit al wederom hetliefden voorwerps bestaat ; wij beijveren ons,
zelfde denkbeeld van de tafel eener raadsom al wat onaangenaam is, daarvan of te
vergadering, omdat die, gemeenlijk, met een
wenden, al wat aangenaam is, aan hetzelve
kleed of to 't bedekt is. Bij TER TAFEL ERENte verschaffen, en wij getroosten ons de grootGEN no tans lit dit begrip het uitdrukkeste opofferingen daartoe. Teederheid kan dart
lijkst ; ook wordt met die spreekwijze altoos
alleenplaats hebben bij een wezen, dat gevoel
werkelijk eene raadsvergadering bedoeld.
heeft voor hetgeluk van anderen. Maar ook
Het ingeleverd rekest is heden , bij den
dan, wanneer lie de het trachten naar het
gemeenteraad, ter tafel gebragt. OP HET TAPIJT
bevorderen van hetgeluk des geliefden voorBRENGEN wordt reeds ruimergenomen, en
werps in zich bevat, onderscheidt zij zich van
menigmaal gezegd van jets, dat in een bijteederheid daardoor, dat dit trachten eerie
zondergezelschap, of eenen vriendenkring,
daad is van het verstandelijk oordeel, terwijl
geopperd of voorgedragen wordt. Er was,
daarentegen teederheid alleen op de hartstogdoor al het over en weer spreken, eene geletelijke innigheid ziet. Daarom is noch de liefde
genheid, om nice opgave van rerschotten op
van God tot de menschen, als alle duister
het tapift te brengen. TE BERDE BRENGEN wijkt
gevoel uitsluitend, noch ook de lie de der
nog meer of van het oorspronkelijke beeld,
menschen tot God, als ten eenenmale op
en kan zelfs van een gesprek tusschen slechts
verstandelijke beginselen moetende gegrond
tweepersonen gezegd worden. Zoodra ik de
zij,
n teederheid te noemen.
zaak zijner dochter te berde bragt, veranderde hij van loon.
TEEKENEN, zie JPlerken.
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TEEKENING, zie Bestek .
TEERLING, zie Dobbelsteen.
TEGEN, zie Jegens.
TEGENSPOED, zie Ramp.
TEGENWERPING, BEDENKING, AANMERKING.
Eenegedachte, waarmede men een geuit
gevoelen bestrijdt. TEGENWERPINGEN maakt degene , die opzettelijk to en het geuite gevoelen pleit, doch hi' zelf kan die , heuschelijk
BEDENKINGEN noemen , bescheidenheidshalve
zijne meening , als eene blootelijk bij hem
opgerezene gedachte , voordragende , aan
welke hij, nog meer beleefdelijk, den naam
van A ANMERKINGEN kangeven, Om aldus
in het midden te laten , in hoe verre zijne
denkbeelden met hetvoorgestelde al of niet
strookende zijn.
TEGENWOORDIG, zie Nu.
TEGENWOORDIG, zie Aanwezend.
TEGENWOORDIG ZIJN , zie Bijwonen.
TEGENWOORDIG(NIET), zie ilfwezend.
TEGENZIN, zie dlikeer.
TELEN, VERWEKKEN , VOORTBRENGEN.
Het aanzijn geven.
ENEis
is het
algemeene woord ; het wordt gebezigd voor
een uit het niet roe en door scheppende
kracht, zoowel als voor alle gewrocht of gevolg eener voorafgaande oorzaak. God bragt,
door zijn woord , al de hemelen voort. Een
talrijk nagestacht voortbrengen. De boom
brengt vruchten voort. VERWEKKEN heeft den-

zelfden zin , doh wordt inzonderheid gebezigd , wanneer de voortbrenging door eigene
krachtgeschiedt; en men kan dus wel van
den vader zeggen , dat hij kinderen , een no
geslacht , verwekt, maar niet van den boom,
dat deze vruchten verwekt. Overigens is dit
woord van het meestegebruik voor het doen
ontstaan van zedelijke aandoeningen. Haat,
vrees , verwondering , gramschap , genegenheld verwekken. TELEN ware daarvoor geens-

zi p s tegebruiken, en is ook , met betrekking
tot de natuurlijke vermenigvuldiging van het
eigen geslacht,
daarin van de beide andere
woorden onderscheiden, dat het onmiddellijk
op de daad zelve , en niet op hare verder
afzijnde gevolgen doelt ; zoodat van den vader
alleen te zeggen is, dat hij kinderen, niet dat
hi' een nageslacht . of kindskinderen , teelt.
Wanneer men derhalve figuurlijk zegt : de
blijdschap teelt verdriet, worth het verdriet als
het onmiddellijk gewrocht der blijdschap, en

als plaats hebbende bij den verblijden persoon
zelven, voorgesteld •; terwij1 de blUdschap verwekt verdriet, het verdriet enkel als een zijdelingsch gevolg der blijdschap , en niet als
bij den verblijden persoon zelven , maar
als bij eenen anderen plaatshebbende, zoude
doen voorkomen. Ten aanzien vanplanten engewassen alleen , gaat bij telen
het denkbeeld van het verwekken door
eigene kracht verloren •; en het beteekent
alsdan het doen ontstaan door het aanwenden eener middeloorzaak. Datgewas
wordt door zaad.geteeld. Zie verder Voortbrengen.

TEMMEN, TAM MAKEN •
Eigenlijk, van dieren gezegd, dezelven aan
zulk een bedwang gewennen , als waarin
onze huisdieren leven. Allerlei dieren worden door den menschgetemd,of tam gemaakt.

Ook van menschen , hen bedwingen , zachtzinnig en gedwee maken. Zijne tegenspoeden
hebben hem vrij wat getemd, of tam gemaakt.
In zoo verre zijn derhalve beide woorden van
gelijke beteekenis.Niet in alle gevallen echter,
kan TAM MAKEN deplaats van TEMMEN vervang
en. Tam gemaakt wordt een dier slechts
dan, wanneer men hetzelve zijne wildheid
ten eenemaal beneemt • getetnd kan het worden, voor het enkele oogenblik dat de wildheid bedwongen worth. Zoo kan men ook
iemands lusten en driften, zUne gramschap,
temmen, niet tam maken.

TENGER , zie Dun.
TERUG DRIJVEN zie Afslaan.
TERUG HOUDEN, zie Beletten.
TERUG STUITEN, zie ./Ifstuiten.
TERUG HOUDEN, zie Afhouden.
TERUG TREKKEN, zie Deinzen.
TEUG, zie Dronk.
TEUGEL, zie Breidel.
TEUGELLOOS, zie Onbandig.
TEVREDEN, VERGENOEGD.
TEVREDEN is hi' , die geene onbevredigde
verlangens koestert, die door geene onbevredi de verlangens in onrust of onvrede met
zichzelvengebragt wordt. VERGENOEGD beteekent hetzelfde , in zoo verre het, als deelwoord van vergenoegen , den zin van dat
werkwoord behoudt, hetwelk zoo veel zeggen wil , als genoeg doen hebben , gelijk het
he
gebruikt wordt in : dat kan miy niet verge-
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noegen. Zoo zegt men , onverschillig : wees
met uw lot tevreden , of : wees met uw lot
vergenoegd. Vergenoegd, echter , ziet mede
op een dadelijk genot van vreugde. Hoe vergenoegd ziet hij er uit !

TOON.

TOEGEDAAN ZIJN, zie Beminnen.
TOEGEVEND, zie Inschikkelijk.
TOELAGCHEN, zie .danlagchen.

THANS, zie 1V-u.

TOELATEN, zie Dulden.

TIEREN,zie .4angaan.

TOELEG, zie danslag.

TIGCHELSTEEN, zie Baksteen.

TOELEGGEN (ZICH), zie Bevlijtigen.

TIJD, zie Duur.

TOELOOP, zie Jianloop.

TIJDING, zie Berigt,

TOE LOOP, GEDRANG.
Eene zich er en heen begevende menigte
y olks. TOELOOP is hierboven met aanloop
vergeleken, zie Aanloop. GEDRANG is eigenlijk eene bijkomende omstandigheid , die
gemeenlijk het gevolg is van eenen sterken
toeloop. Het is echter eene noodzakelijke
omstandigheid van den toeloop
alleen• , het
kanook bij het vertrekken of uiteengaan
eerier zamengeschoolde volksmcnigte plaats
hebben.

TIJDING, zie Nare.
TIJDKORTING, zie Kortswijl.
TIJDMETER, zie Pidwijzer.
TIJDWIJZER ,

TIJDNETER , MIRWIJZER , UUR-

WERK, HOROLOGIE, KLOK.

Middel, om den juisten tijd te weten. Het
eerste woord alleen, TIJDWIJZER, is de benamin g van een geschrift, door hetwelk de dagen en maanden worden aangewezen, een
almanak. Een eeuwigdurende tijdwiyzer. Al
de andere woorden duiden een werktuig
aan, hetwelk de uren aanwijst. ITURWERK iS
daarvoor de algemeene benaming • IJURWIJZER beleekent slechts dat deel van hetgeheele
werktuig, hetwelk bepaaldelijk op de uurgetallen draait. Men heeft voorts, gelijk men
weet , zak-uurwerken, en staande uurwerken, welke laatste ook meest slaande zijn,
en dan KLOK wordengeheeten, terwijI het
zak-uurwerk, bij uitsluiting, den naam van
IJOROLOGIE draagt , hoezeer het oorspronkelijk fransche woord, in die taal, nooit van
een zak-uurwerk, maar alleen van een slaande uurwerk, of klok, gebruikt worth. TLIDMETER is eene nieuwere benaming,
voor een
met zoo vele kunst en zorg vervaardigd uurwerk, dat het, bij alle afwisseling van warmte en koude, of wat verder voor de regelmatigheid van gewonc uurwerken hinderlijk
is, eene verandering in de tijdaanwijzing
ondergaat.

TOENEMEN, zie ilangroezjen.
TOEREIKEND, GENOEG.
Zoo veel als noodig is. GENOEG bepaalt
de hoeveelheid of hoegrootheid Haar de
begeerte van den even die de zaak verlarigt. Het woord ziet op deszclfs beoordeeling, en de uitgestrektheid of matigheid van zijne wenschen. TOEREIKEND ziet
op de bestemming der zaak, en duidt aan,
dat aan dezelve, indit opzigt, niets ontbreekt. Degierigaard heeft nooit genoeg,
ofschoon hi' wet meer hceft , dan wat
toereikend is voor zijne behoeften. Genoeg
kan somtijds minder zijn, dan toereifrend,
wanneer, namelijk , de bezitter zich er
mede tevreden houdt. Zoo meent menigeen genoeg te weten , hoezeer het hem
grootelijks aan toereikende wetenschap ontbreekt.
TOESCHRUVEN (ZICH), zie Aanmatigen.
TOESTAAN, zie Bewilligen.

TIMMEREN, BETIMMEREN.
In houtwerk arbeiden. TIMMEREN duidt
eenvoudig den arbeid des timmermans aan ,
BETIMMEREN bepaalt zich bijzonder tot een
aangewezen voorwerp.

TOEVAL, zie ./Ivontuur.

TOBBE . zie Kuip.

TOOM, zie Breidel.

TOE, zie Digt.

TOOMELOOS, zie Onbandig.

TOEEIGENEN (ZICH), zie Aanmatigen.

TOON, zie klank.

TOEVEN, zie Belden.
TOGT, zie Reis.

TOUW.
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TUIM.

TOONEN,.
zie Aantoonen

touw slaan. Zich aangeen stroo laten binden, zoo lang er touw is, spreekwoord, om

TOONKUNST, zie Illuzijk.

aan te duiden, dat men zich door geene
zaken van weinig gewigt wil laten be ales.
Touwtje springen, bekend kinderspel, LIJN
is een dun touw. Dun, namelijk, naar evenredigheid van de lengte,in Welke het gebruikt
wordt. Zoo wordt bindtouw, hoe dan ook,
daar men hetgemeenlijk in kleine lengten
gebruikt, niet lijn geheeten, maar wel het
veel dikkere touw, waaraan hetpaard voor
eene trekschuitgespannen is. De lijn vast-,
los;naken , inhalen. Op gelijke wijze, het
touw, hetwelk tuiniieden tot rigtsnoer gebruiken. Boomen naar de lijn planten.
KOORD, dat ook een gedraaid snoer van zijde,
kemelshaar, wol, enz.,zijn kan, wordt zelden
voor touw gebezigd, anders dan voor de lijn,
waarop zekere schouwspelers dansen , en
voorts in de spreekwijs : met de koord
gestraft worden. KABEL en REEP zijn scheepswoorden. De kabel is een dik touw, om het
anker te houden, te boegseren, schepen te
vertuijen, enz. Den kabel vieren. Reep, dat
eigenlijk eene lane en smile strook van
een vel, of van eenige linnen of wollen stof
is , wordt bij scheepslieden genomen in
den zin van een touw, dat in lengte en
dikte aan zulk eenen reep gelijkt, en inzonderheid van een touw , waaraan eene
schuit ofpont vastgemaakt is, om langs hetzelve van den eenen kant naar den anderen
over te varen. Wij raakten den reepkwijt,en

TOORN,
zie Drift.
TOORN, GRAIRSCHAP.
Hevige gebelgdheid. De GRANSCHAP onderscheidt zich van TOORN, door de meerdere
zinnelijke en hartstogtelijke hevigheid, die
zich zelfs uiterlijk door ontstelde gelaatstrekken en woestegebaren vertoont. Toorn
is eene drift, die tot bedaren kan gebragt
worden, en zich door redelijke toes rank
neerzetten laat ; gramschap is de overmaat
daarvan, loch van korter duur, omdat zij
zich zelve verteert. Eene vrouw kan in Karen loom schoon zijn, mar een vrouwmensch, dat in gramschap uitbarst, is
afschuwelijk.
TOORTS, FAKKEL,FLANBOUW.
Eengroot licht, van was, pek, enz., gemaakt, zoodanig als men, bij bijzondere
gelegenheden, in de open lucht gebruikt.
Wanneer enkel op de nuttigheid van het
lichtgeven gedoeld worth, is TOORTS het
meestgebruikelijke woord ; FLAMBOUW, wanneer bovendien op de plegtigheid of staatsie
gezien wordt. Bet krUgsvolk trok met toortsen de shad in. De studenten hielden hunnen
optogt met flambouwen FAKKEL is in beide

gevallen te gebruiken. Men zegt overigens,
in den dichterlijken en verhevenen stijl, de
fakkel, of de toorts, (niet de flambouw) der
tweedragt, des oorlogs, der lie de ; maar,
figuurlijk, voor eenen uitstekenden geleerden, bezigt men fakkel , niet toorts , of
flambouw : eene heldere, of lichtende ,

TRANT, zie Gebruik.

fakkel.

TREFFEN, zie Aandoen.

TOOVEREN, BETOOVEREN.
Eigenlijk, heksen en beheksen • met dit
verschil, no cans dat, terwip TOOVEREN
alleen in ruimere beteekenis voor het verrigten van lets zeer kunstigs en verrassends,
ook (en dan bedrijvencl) verachterlijkerwqze
voor knutselengenomen wordt, BETOOVEREN,
in den eigenlijken zin van beheksen, even
zeer verouderd,
als de zaak zelve, buiten
gebruik geraakt is, en thans alleen, figuurlijk, voor innemen, bekoren, gebezigd worth.
lizj kan tooveren met zijne vingers. Wat ligt
gij daar weer te tooveren ! Hij bet overt de
de menschen met ztjne woorden.

dreven af.

TRANT, zie Beleop.

TREK, zie Drang.
TREKKEN (MT IETS), zie iifteiden.
TREILEN, zie Boegseren.
TREURIG, zie Bedroefd.
TREUZELEN, zie Beuzelen.
TRILLEN, zie Daveren.
TRILLEN, zie Beven.
TROMPET, zie Razuin.

TORSCHEN, zie Dragen.
TROTSCH, zie Hoovaardig.
TOUW, LIJN, KOORD, KAREL ., REEP.
Een, door den lijnslager vervaardigd, tuig,
voornamelijk dienende om te binden. Touw
is het algemeene woord. Touw spinnen, of

TUCHTIGEN, zie Kasttjden.
TUIMELEN, zie Buitelen.

TWEE.
TUIN, zie Hof.
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TWIS.

doeleinden • tweespalt duidt enkel de scheuring aan, die het gevolg der oneenigheid is.

TUIN, zie Haag.
TWEEGEVECRT, zie Kamp.
TUREN, zie Zien.
TWEESPALT, zie Tweedragt.
TWEEDRAGT, TWEESPALT, ONEENIGHEID.
Verwijdering, uit hoofde van verschil van TWEESTRIJD, zie Kamp.
meeningen. ONEENIGHEID is de ontkenning van
eensgezindheid,daaruitkan TWEESPALT ell TWEE- TWIJFELACHTIG, zie Dubbelzinnig.
DRAGT ontstaan. Tweedragt, tegenoverstelling
van eendragt is het streven naar tegenstrijdige TWISTEN, zie lajven.

U lJEN, zie Ji142.11.
UITBANNING, zie Ballingschap.
ITITBETALEN , zie Ãfbetalen.
EGBLIJVEN.
TJITBLIJVEN WEGBLLIVEN.
Dralen met te komen ; op zich laten wachten. WEGBLIJVEN is, eigenlijk , niet komen •;
niet op den bepaalden tijd komen ; UITBLIJVEN, op zich zelf genomen, buitens huis vertoeven. Wegblijven doet dus iedereen , die
niet ter bestemder tijd op de bedoelde plaats
verschijnt. Uitblzjven wordt alleen van dengenengezegd , die niet wederkeert naar het
huis, van waar hi'j uitgegaan is.

UlTBLUSSCHEN, BLUSSCHEN.
In den eigenlijken zi p , client het voorzetsel in de zamenstelling hier enkel tot versterkingk
, om
zoo veel
namelij
te kennen te
geven , als volkomen BLUSSCHEN. Van eenen
brandgezegd , is daarin echter zekere overtolligheid , naardien deze niet kan gebluscht
heeten , zoo lang iets nog aan het branden
blijft, en het daarom, in zeker opzigt, op hetzeilde neerkoomt, of men zegt : eenen brand
blusschen,of UITBLUSSCHEN. Daarom is ook het
Iaatste woord meest alleen tot figuurlijk gebruik bepaald. Den cooed uitblusschen. Het
vuur der begeerte uitblusschen. lemands leyen uitblusschen.

krankheid heeft zich uitgebreid , is aan velen
medegedeeld geworden.Dat gerucht heeft zich
spoedig uitgebreid, is al ras aan velen bekend

geworden. In die laatst opgegevene beteeke p is is het , dat VERSPREIDEN 9 onverschillig , voor uitbreiden , schijnt gebruikt te
kunnen worden. Dat gerucht heeft zich al
spoedig verspreid. De krankheid heeft zich
verspreid. No tans is tusschen beide woorden dit verschil, dat uitbreiden, in hetalge-

meen, slechts te kennengeeft, dat men iets
eeriegrootere ruimte doetbeslaan,verspreiden,
daarentegen, hoofdzakelijk op de menigvuldi held der plaatsen ziet, Welke men het
doet innemen. Daarom is uitbreiden fiefs!,
van dat een te gebruiken, hetwelk men als
eengeheel voorstelt, verspreiden van datgeen, w'at men als eene menigte van deelen
bevattende wil beschouwd hebben. De nacht
breidt hare schaduw nit. Het onkruid verspreidt zich wijd en zijd. Omtrent de straks

gegevene voorbeelden, waarin beide woorden schier onverschiiiig kunnen voorkomen,
is op te merken, dat desniettemin het hoof ddenkbeeld, hetwelk men daarmede uitdrukt,
te onderscheiden is. Zegt men van eene
krankheid, van een gerucht, zich uitbreiden,
zoo beteekent dit zoo veel als algemeener
worden. Bezigt men bier daarentegen zieh
verspreiden, zoo is de zin voornamelijk, dat
het getal dergenen, die van de krankheid
aangetast zijn, die het gerucht vernomen
hebben,grooter geworden is.

UITBOEZEMEN, zie Uitstorten.
UITBREIDEN, VERSPREIDEN.
Tot eenengrooteren omvang brengen.
U1TBREIDEN is eigenlijk iets , dat zamengeplooid was , verbreiden , door het vaneen te
doen. De vogel breidt zijne vleugelen uit.
Met uitgebreide arinen. Zich uitbreiden ,
eenengrooteren omvang verkrijgen. De
boom breidt zich uit. Van daar, overdragtelijk : dat geslaeht heeft zich grootelijks uitgebreid, is zeer talrijk geworden. Verder , de

UITDENKEN, VERZINNEN.
lets nieuws bedenken. HITDENKEN bevat
het begrip in zich, dat men zich opzettelijk
er op heeft toegelegd, om zoodanig lets te
bedenken. Dat is vernuftig uitgedacht. VERZINNEN kan zonder toeleg geschieden, door
eenen voor dengeest komenden inval. Wat
verzintgl:j niet al ! Van daar, dat verzinnen
ook veelal de beteekenis heett van verzieren.
UITDRUKKING, zie Bewoording.

UITK.
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UITERLIJK, zie I1 itwendig .
UITGAAF (UITGAVE), zie Oplaag.
UITGELATEN, DARTEL.
Eeriegroote mate van vrolijkheid betoonende. DARTEL zijn kan in iemands geaardheld liggen. Zie Dartel. UITGELATEN is men
slechts tengevolge van eene ongewone blijdschap. Het beeld is genomen van bet jonge
vee, dat, wanneer men het uit den stal laat,
zijne vrolijkheid door dartel springen aan den
dag let. Uitgelaten van blijdschap. Daarentegen zegt men : dartel van weelde, naardien hierrnede een meer bestendige toestand
bedoeld wordt.

UITS.

UITLAGCHEN, BELAGCHEN,
Over jets, of iemand,
lagchen. BELAGCREN
ziet op zaken ;UITLAGCHEN op personen. Zzjn
de dwaasheden der wereldte beschreijen , of
te belagchen ? Die zotskap wordt overal uitgelagchen. Bela then duidt enkel aan, dat
men het niet der moeite waardig acht , de
zaak, over welke men zich verlustig,
t van
eene ernstige zijde te beschouwen. Uitla then is met verachting van den persoon
gepaard, en gevolgelijk honend.
UITLEGGEN, zie Omschrijven.
UITLEZEN, zie Uitzoeken.
UITMUNTEND, zie Uitstekend.

UITGELEIDE, GELEIDE.
gzamenlijke personen, die iemand bij
Dee
zijn vertrek vergezellen. Onder UITGELEIDE
verslaat men bijzonder den persoon, of de
personen, door welke iernand, die vertrekt,
naar buiten wordtgeleid. lemand uitgeleide
,
tot aan de huisdeur
doen, eerier) bezoeker
begeleiden, of ook, eerier] vriend aan den
wage of de schuit hrerigen,waarmede hi' zich
zal op rein be even. GELEIDE worth meest
genomen voor eerie vergezelling , die de
veiligheid van den even , lien men beg,niet
leidt ten oogmerk heeft. Zoo is geleide
uitgeleide , in den historischen stip , het
nederduitsche woord, voor het een in de
dagelijksche taal met het onduitsche woord
eskorte of konvooi benoemd wordt. De koopvaarders zeilden onder hetgeleide van twee
oorlogsschepen.
UITGEMAAKT , 00GENSCRUNLIJK , ØNLOOCHENBAAR, ZEKER.
ZEKER is dat een, waarvan de waarheid
met volkomene gewisheid geweten wordt.
Nu kan de waarheid van iets, zondcr alle
bewijs , of althans door een dadelijk zich
voordoend en voor elkeen bevattelijk bewijs,
blijkbaar zijti • alsdan is Zij 00GENSCHUNLIJK.
Ilet eerste is eerie wiskunstige grondstelling,
e
rvaring. Het
het andere cene onmiddellijke
zekere is ONLOOCRENBAAR, wanneer het to endeel niet kan beweerd worden. Derhalve zijn
alleen de wiskunstig zekere waarheden , of
de noodwendige waarheden, onloochenbaar.
UITGENAAKTE waarheden zip, zoodanige, die
wel niet onloochenbaar zijn, loch orritrent
welke alle mogelijke twijfelingen op eerie
voldoende wijze opgelost zijn. Dat er tegenvoeters ztjn, is eene uitgemaakte waarheid.

UITHEEMSCH, zie Buitenlandsch.
UITHOUDEN, zie Doorstaan.
UITKLEEDEN, zie Ontkleeden.

UITMUNTEND, zie Heerltjk.
UITNEMEND, zie Uitstekend.
UITSCHEIDEN, zie Einden.
UITSCHOT, zie Uitvaagsel.
UITSPAREN, zie Sparen.
UITSTAAN,
zie Doorstaan.
UITSTEKEND, ITITNEMEND,UITMUNTEND.
In voortreffelijkheid de kroon spannende.
UITNUNTEND, letterlik
J
dat een was ititmunt
,
is bier het algemeene woord. Het is een nitmuntend man. Ilij voldeed ons uitmuntend.
Zoo uitmuntend heeft niemand zich nog
beijverd. U1TNEMEND is, door zinverwisseling,
eeriegewone spraakkunstige fi g niet
niet hetgeeri uit lets neemt , mar het een men
zoude wenschen uit te nemen • UlTSTEKEND,
het een uitsteekt, en zich daardoor boven
lets anders voordoet. Hi' voldeed ons uitnemend. Uitstekender heeft nientand zich nog
beljverd. Aldus : welk een uitstekend (niet :
welk een ullnemend) verstand ! Nei j zullen
uwe uitnemende (niet : uitstekende) lie de
verrnelden. De uitstekendste (niet : de uit e•
mendste) schoonheid dergansche stall.
UITSTELLEN, VERSCHUIVEN.
Onverrigt doer bljven. Onverschillig zegt
men : hij heeft de betaling tot morgen uitgesteld, of tot morgen verschoven. Is evenwel
geen tijd aangeduid, zoo wordt eene tijdsbepaling altoos bij UITSTELLEN ondersteld •; bij
VERSCRUIVEN, waarbij het beeld van eene verwijdering van plaats genomen is, heerscht
meer het begrip, dat er omtrent den tijd,
wanneer het uitstel zoude ophouden, geene
be paling gegeven is, of` wel, dat er een herhaald uitstel heeftplaats gehad. Gij verschuift die zaak al te lang.

UITV.
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UURW.

UITWASEMING, zie Damp.
UITSTORTEN, UITBOEZEMEN.
Innige gewaarwordingen der ziel aan den
dag leggen. Beide woorden zijn figuurlijk, UITWENDIG UITERLIJK.
Van buiten • het buitenste. UITWENDIG
dock bij UITSTORTEN is het beeld krachtiger,
zijn alle deelen van iets, van Welke de eene
dan bij EITBOEZEMEN. Hijboezemde zijne smart
zijde naar buiten gewend is ; UITERLIJK is
in deze woorden uit.stort zijn gansche
alleen de oppervlakte. Uitwendig ziet dus
hart voor mij ult. Gebeden uitstorten, met
op het wezen Bier deelen •; uiterlijk alleen
innigheid bidden.
op derzelver oppervlakkige vertooning, of
voorkomen.Van daar, dat uiterlijk veelal
UITTREKKEN, zie Afleggen.
in tegenoverstelling van het wezenlijke gebezigd wordt. Gij oordeelt te veal naar het niterUITVAAGSEL, UITSCHOT.
like. Zoo zegt men, bij wijze van beperking:
Wat allerslechts is, UITSCHOT eigenlijk,
hi gedraagt zich uiterlijk wel, namelijk, zoo
hetgeen als min deugdelijk uitgeschoten, of
het schijnt, voor zoo verre men weet, zonder
afgezonderd,
wordt, wordt meest van zaken
dat men er voor in wil staan. Uitwendig is
ebezigd, ofschoon men ook uitschot van
g
het tegenoverstaande van inwendig . Het huis
y olk voor slechtgepeupel zegt. UITVAAGbevalt mij inwendig beter, dan uitwendig.
SEL is, in den eigenlijken zin, al wat ergens als onnut uitgevaagd wordt : waarom
werpt gij het uitvaagsel vlak voor de deur ? UITWERKEN, zie Bewerken.
Men bezigt het echter meest van personen,
die, als het ware, verdienden uitgevaagd te UITZET, zie Bruidschat.
worden. Het beeld is sterker, dan het vorige,
naardien hier niet erikelgezien wordt op het- UITZIFTEN, zie Uitzoeken.
geen men , in vergelijking, minder zoude
achten,en aizoo uitschieten, maar op hetgeen UITZOEKEN, UITLEZEN, UITZIFTEN.
Met overleg uitkiezen. Men kan lets, uit
van volstrektgeene waarde is , als volstrekt
eerie menigte andere din en , UlTZOEKEN,
niets deugend geschat wordt. Het zzjn
zonder dat waarom het aldus uitgezochte
vaagsels der zamenleving.
het beste behoeft te zijn. heb uit dat geld
den valschengulden uitgezocht. UITLEZEN,
UITVINDEN, zie Ontdekken.
waarbij het beeld van het lezen, bijeengaren, van vruchtengenomen is, onderstelt,
UITVISSCHEN, UITVORSCHEN, UITVRAGEN.
dat men het beste kiest, zoo wel in den
Door navorsching trachten te ontdekken.
eigenlijken zin uitgelezen korenaren, als
UITVRAGEN geeft letterlijk te kennen , dat dit
in het figuurlijke gebruik : ik heb u ten
door middel van vragen geschiedt •; bij
bruidegom uitgelezen. Bij UITZIHEN heerscht
UITVORSCHEN wordt in het midden gelahet tegenovergestelde denkbeeld. Wanneer
ten, op Welke wijze ; UITVISSCHEIN duidt aan,
men, namelijk, uit eene menigte uitleest,
dat men daarbij op eene bedekte wijze, en
neemt men het uitgelezene op; wanneer men
met list, te werk gaat. Toen ik merkte,
eene menigte van iets, door ziften, gezuiverd
dat hzj ml ' wilde uitvragen, draaide ik af.
heeft, werpt men het uitgezifte uitvaagsel
Vanprins Willem I. wordt geroemd, dat
hij de allerverborgenste staatsgeheimen wist
weg. Zit al de zemelen _zorgvuldig uit. Zoo
in den eigenlijken zin •; en van daar, in den
nit te vorschen. Neem die oude dame maar
figuurlijken, naauwkeurig beoordeelen. Gzj
te hulp, zoo gij het wenscht uitgevischt te
hebben.

moet alles zoo fijn niet uitziften.

UITVOEREN, zie Bewerken.

UITZUINIGEN, zie Sparen.

UITVORSCHEN, zie Uitvisschen.

UURWERK, zie Tijdwijzer.

UITVRAGEN, zie Uitvisschen.

UURWIJZER, zie Tijdwijzer.
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VAAK, zie Dikmaals.

VALLEN (TE BEURT), zie Beurt.

VAAN,
zie Banier.

VANGEN, zie Betrappen.

VAANDEL, zie Ranier.

VANGEN, zie Grijpen.

VAAR,
zie Rund.

VARKEN, zie Zwijn.

VAARDIG, zie Rereid.

VAST, DIGT, STEVIG.
Wat niet ligt bewogen kan worden. Men
noemt iemand VAST gezet , wanneer men
hem de vrijheid heeft benomen van zich naar
zijne willekeur to verplaatsen. In de natuurkunde zijn daarom de caste ligchamen de
tegenovergestelde der vioeibare, omdat van
de eerste, niet eengedeelte kan in beweging
gebragt vvorden, zonder dat het geheel daardoor eene verplaatsing ondergaat, noch een
g
edeelte er van afgenomen worden, zonder
dat daardoor eene verbreking van den zamenhang des geheels ontstaat •, terwijl de vloeibare ligchamen daarentegen , door de gemakkelijkheid van derzelver beweging , in
het eerstegeval, niet uit hunne plaats verzet
worden, en, in het tweede, zich onmiddellijk
weder aansluiten en de to weeg gebragte
gaping vullen. DIGT is, in de taal der natuurkundig,
en een ligchaam, welks bestanddeelen
zeer nabij elkander geplaatst zijn en een
ligchaam is di ter dan een ander, wanneer
het in dezelfde uitgebreidheid meerdere, of
in mindere uitgebreidheid even vele, bestanddeelen als dat andere bevat. STEVIG is het een
Diet lit to verbuigen is. — Overdragtelijk,
worden vast en stevig voor sterk genomen,
Vaste spijzen, no tans komt nader aan de
oorspronkelijke beteekenis, en is inzonderheld eene tegenstelling van melk en andere
vloeibare spijzen. Evenwel ware het ten
eenenmale ongebruikelijk , daarvoor d i to
spijzen to zeggen. Stevige spijs, stevige kost,
beteekent zoodanige, die stevigt, of steri(
maakt. Men zegt eene vaste, ook eene
stevige gezondheid, voor eene gezondheid,
die niet ligtelijk verstoord wordt , zoo ook

VAARKOE, zie Rund.
VAARS, zie Rund.
VAARWEL ZEGGEN, zie difscheid nenzen.
VADERLAND, GEBOORTELAND.
Het land, waar iemandgeboren is. GEBOORTELAND geeft dit letterlijk to kennen •, VADERLAND, bij onderstelling, omdat iemand, in
de meestegevallen,
geboren is in het land
van zijnen varier waar zijn varier thuis behood, of behoord heeft.Daar dit evenwel niet
altoos doorgaat, laat vaderland den ruimeren
zin toe van het land, waarin men als burger
opgenomen en ingelijfd wordt, of is. Een
vaderland zoeken. Van daar dan het afgeleide
vaderlander , niet zoo zeer in den zin van
eenen inboorling, of ingezeten van het vaderland, maar in dies van iemand, die eene
sterke verknochtheid heeft aan de burgerlijke instellingen van het land zijner geboorte,
of van dat , hetwelk hi'j tot zijn vaderland
heeft aangenomen. Zoo heeft dan ook het bij.
voegelijke vaderlandsch den dubbelen zin,
of van blootelijk aan het vaderland eigen, tot
het vaderland behoorende, als : vaderlandsche kost, vaderlandsche zeden • of wel van
aan het vaderland, dat is, aan dezelfs burgerlike instellingen verknocht : de vaderlandsche
taal.

VALLEI, zie Dal.
VALLEN, zie Á fluinzelen.

VAST.

VAST.
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eene vaste mut°, een vast man, voor die van
een sterk, stevig, ligchaamsgestel zijn. Een
vaste knoop is zoodanig een, die niet ligt los-

gaat, of losgemaakt kan worden. Zegt men
een stevige knoop, zoo wordt stevig voor stijf
genomen •; een knoop, die stijf ineen gehaald
is. In vele anderegevallen nog, kan vast
voorkomen, waarin stevig niet te gebruiken
is. De heerschende beteekenis blijft die der
onbewegelijkheid, Zoo zijn vaste goederen,
liggende goederen, grondeigendommen, in
tegenoverstelling van roerende goederen, of
tilbare have.Van daar, dat het ook genomen
worth voor : met andere din en naauw en
sterk verbonden. De vaste sterren, die aan
het uitspansel vastgehecht schijnen. Of wel,
voor in zich zelven zamenhangend. Het
vaste land, de vaste kust , in tegenoverstelling van een daarvan afgescheiden eiland.
Vaste lucht, die zich nietverheft. Verder, voor
onafgebroken in tijd, voortdurend, zonder nu
of dan te moeten uitscheiden, als in : vast
werk hebben. Eenen werkman op vast werk
aannemen. Een vaste knecht. In het al emeen, bestendig. Een vaste geest • een vast
karakter heeft de een die niet lit verleid

wordt, die in zijne denkwijze en voornemens
standvastig is. Eene vaste kleur, die niet
verschiet. Zoo is eene vaste stem, eene vaste
hand, diegeene onwillekeurige bewegingen
maakt. Die schilder heeft eene vaste hand.
Verschillend daarvan is eene vaste hand in
het breijen hebben, dat is, vast bretjen, waarbij vast in den zin van digt voorkomt; gelijk
ook vast laken, vast linnen, digt ineen geweven is. Dat linnem is al te vastgeweven,
te di t. Dat brood is to vast gebakken, te digt
ineengedrongen. Zie verder het volgende
Vast en Vastmaken.

VAST, GEWIS, ZEKER,
De beteekenis van onwankelbaarheid, die
in vAST ligt, (zie het vorige artikel,) is van
zeer nabij grenzende aan die van GEWIS en
ZEKER. Een vast verbond, vaste beloften,
vaste woorden, vaste redenen, zijn zoodanige,
die zeker vervuld zullen worden. Spreekwoordelijk zegt men: het is nog zoo vast niet,

men kan zich metgeene gewisheid daarop
verlaten. Kan ik er vast op aan ? Ik had het
vast verwacht. Vast is hier het een aan
geene verandering onderhevig is •; zeker,
wat doorgeen ongeval zal belet worden •;
gewis, wat erkend wordt wezenlijk te zijn.
Men weet met gewisheid ; men handelt met
zekerheid • men wil met vastheid. Een verbond is vast, wanneer geene der verbondene
partijen daarvan wit of kan afwijken •; men
kan zich op iemands beloften zeker verlaten,
wanneer het gewis is, dat hi' het vermogen
om ze te vervullenpaart met het vaste voor •
nemen daartoe. Bet bier opge geven verschil

tusschen zeker en gewis houdt echter niet
altoos stand,
en wordt het eerste dier beide
woorden ook, gelijk reeds hierboven op
geborgen aangemerkt is , gebruikt, om de
bewustheid uit te drukken, dat het tegendeel
van dat een wat men voor waar houdt, geen
plaats kan vinden. 1k weet niet zeker, hoe
veelgeld er bzj kas is. Anders lit in zeker,
hoofdzakelijk, de zin van veilig. Dat geld is
zeker, wil ze en : er is een gevaar dat het
verlorenga. Vast geld is geheel lets antlers
en behoort meer tot de beteekenis, in welke
wij vast hierboven hebben vergeleken. Het
beteekent, namelijk, geld, dat, zonder achterblijven, op vaste tijden, dat is, geregeld
bepaalde tijden, betaald worth. Zeer onderscheiden wederom hiervan, is geld vast
maken • zie Vastinaken.
VASTHOUDEND,

DEUN, KARIG, ZUINIG,SPAAH-

ZAAM, HOOGZUINIG.

Het laatste woord is reeds hierboven met
gierig, hebzuchtig, schraapzuchtig, inhalig,
vergeleken, zie Gierig. Even als bij KARIG

en die overige woorden, lit ook in DEUN
en in VASTHOUDEND het begrip van eene
sterkegeheclItheid aan hetgeen men be-zit • 1100GZUINIG is niet anders, dan eene verzachtende of min ernstige uitdrukking voor
GIERIG. 1VIaar, terwijl de karige, uit verkleefdheid aan zijn eigendom , niet alleen daarvan
niets, althans niet anders dan zeer ongaarne,
weggeeft, maar ook voor zich zelven daarvan naauwelijks het noodige gebruik durft
nemen, wit hij, die deun is, niet zoo zeer
zich zelven eenig genot ontzeggen, als wel,
door knibbelen, den minstmogelijken prijs
daarvoor besteden. Vasthoudend is het tegenovergestelde van goedgeefsch, en kan het
geval zijn bij iemand, die geenszins te karig
is, om zich zelven allegenietingen te verschaffen, noch zelfs zoo deun, dat hi'j op de
kosten daarvan ziet, maar alleenlijk on genegen,om iets van het zijne tot hulp van anderen of te staan. Die schilder be y ond zich in
groote verlegenheid •; er waren slechts twee
personen , welke hi' wist in staat to ztjn,
om zijn stuk te waarderen •; maar NJ wist,
dat de een to karig was, om het te koopen,
en de ander te deun, om er den vereischten
prtjs voor te betalen • zijnen oom, die hem
ligt een voorschot had kunnen doers kende
hij voor te vasthoudend, om het hem te vragen. ZUINIG is degene, die, zonder dat hi'

daarom karig , deun
, of vasthoudend behoeft
te zijn, van het een hi' bezit een zoo wet
overlegd gebruik maakt, dat hi' zorg draagt,
zich niet in hetgeval te stelleu van
eenige ontbering te moeten lijden •; de
SPAARZAME gnat eenen slap verder, en zorgt,
dat hem altoos rneer, dan het noodige overblijve .
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VASTMAKEN, VAST NAKEN.
VASTMAKEN is ergens aan verbinden, evenveel hoe. VAST MAKER iS maken, of te wee
brengen, dat lets vast, onbeweegbaar, zij.
Eenpaal wordt, door heijen, vast gemaakt,
zoo dat hi' onwrikbaar staat. Een bootje, dat
aan zulkenpaal vastgemaakt is, lit in het
water te dobberen. In ruimere beteekenis,
is vast maken , vangeld of gel dswaarde
genomen , zoo veel als onvervreemdbaar
maken. Hi-' heeft dat kapitaal, voor zijne
erfgenamen, vast gemaakt.

VASTSTELLEN, zie Bedingen.
VASTSTELLEN, zie Bepalen.
VASTSTELLEN, zie Beramen.
VAT, TON,
Zeker kuiperswerk, van verschillende grootte, waarin allerlei warengepakt en verzonden worden , inzonderheid dienende tot
bewaring van natte waren, of vochten. Er
kwamen allerlei vaten en tonnen nit het sehip
aandrtjven. VAT, in dezen beperkten zin des

woords, (want het beeft eene veel algemeenere beteekenis, waarvan straks nader,) wordt
meestal, wanneer een verder bijvoegsel het
anders doet duiden, verstaan voor datgeen,
hetwelk natte waren bevat. Het beroeinde
Heidelberger vat. Zegt men evenwel : de
goederen waren in vaten gepakt, zoo is de
zin volkomen dezelfde, als ofmen tonnen
hadde,gebezigd. TON is no tans meer gebruikelijk, voor velerlei soort van drooge waren,
als haring, boter, zeep, aardappelen, enz.,
zonder daarom de natte uit te sluiten,als
bier, enz. I3eide, vat en ton, worden ook
voor de hoeveelheid der waargenomen, die
in een vat, of eene ton, van bepaalde grootte
gaat. Een vat wtjn, vier okshoofden. Een vat
bier. Aardappelen worden bij de ton verkocht,
en no tans heel men een vierde daarvan, in
somrnige oorden, een vierdevat. Bone ton
haring. In dezen zin, blijft ton, even als
pond en andere, eene maat aanduidende, in
het meervoud onveranderd. Zestig ton turf.
Twee ton boter. Tien ton aardappelen. Bij
vat is d it mingebruikelijk:honderdvaten wijn,
olie, enz. Ton heeft overigens verscheidene
beteekenissen, waarin het ten eenenmale van
die van vat afwijkt, your een gedeelte van de
gedaante ontleend, als de ton van een zakuurwerk, waarom de ketting loopt. Zoo geeft
men aan depopjes of nimfen der insekten
den naam van tonnetjes, om derzelver langwerpigronde gedaante. Bij vat denkt men
minder aan degedaante, dan wel aan de
eigenschap van, inzonderheid vochten, te
kunnen bevatten.Van dit hoofddenkbeeld
zijn ook al de figuurlijke spreekwoordelijke
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zegswijzen ontleend. Dat in het vat is, zuurt
niet, het zal te zijner tijd wel te regt komen.
(Tit een ander vaatje to en iemand anders,
dan te voren, toespreken, of behandelen.
Het kart ingeene vaten gegoten worden, niet
g
oed gemaakt worden. Zoo ook : in hoe veel
vaten zal hi' dat nu wel gieten? op welke
wijze, en door welke middelen, zal hi' dat nu
trachtengoed te maken ? Het spreekwoord :
vrouwen ztjn zwakke vaten is van eenen anderen aard en naar den bijbelstijI gevolgd,
waarin het vrouwelijke vat de vrouwbeteekent: den vrouwelijeken vate,als het stvackste,
eeregevende, even als aarden vaten voor
brooze ligchamen, beeldsprakig , gebruikt
wordt. Zoo hebben wij thans nog de zamenstelling koelvat, reukvat, wierookvat, zoutvat;
en wij zeggen, van keuken- en tafelgereedschap : de vaten wasschen •; waarvan dan ook
vaatdoek en vaatwater • in al hetwelk ton
niet tegebruiken is. Zekere ledige vaten ,
als bakens in zee dobberende , waarbij
het dus niet op de hoedanigheid van iets
te kunnen bevatten, maar op de uiterlijke
vertooning aankornt , worden , daarentegen, als zoodanig altoos tonne's, niet vaten,
genoemd.
VATBAAR GESCHIR.T.
De noodige eigenschappen tot iets bezittende. VATBAAR is, eigenlijk,wat vat en
kan;•
GESCHIKT, dat in ordegebragt is. Het eerste
woord beteekent, dienvolgens, in staat , om
te ontvangen; het tweede om iets te doer).
Vatbaar voorgoede indrukken; veer verbetering, voor de eeuwige zaligheid. Geschikt
voor allerlei bezigheden. 1k ben thans voor
die zaak nietgeschikt. Zulk een bedaard
mensch is nietgeschikt„
om voor matroos to
varen.

VATTEN, zie Grtjpen.
VATTEN, zie Betrappen.
VATTEN, BEVATTEN,
In het verstand opnemen. BEVATTEN is
reeds hierboven , als zinverwant met begrtjpen, beseffen, verstaan, behandeld. Zie
Begrijpen. Het woord beteekent met het
verstand omvatten. VATTEN, daarentegen, is
zoo veel als met het verstandgrijpen4
Daarbij lit dus het denkbeelcl ten grond
van eene snellere werking des verstands. tic
heb wel bevat, al wat gij gezegd hebt. .1k vat,
watgij zeggen wilt.

VECHTEN, zie Kamp.
VECHTERIJ, zie Kamp.
VECHTPARTIJ, zie Kamp.
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VEDER, zie Pen.
EE , GEDIERTE.
V

Dieren. GEDIERTE beteekent somtijds eene
enkele diersoort, en lijdt, in dit geval, een
meervoud. De leeuw isgeweldig onder de gedierten. VEE kornt niet in then zin, en ook
nooit in het meervoud voor, mar beteekent ,
of de dieren in het algemeen, als wanneer
men van het redelooze ree spreekt , of wel,
bijzonder , het tam gedierte, gelijk wanneer
men in den bijbel leest : het wilt gedierte,
ende alle vee, kruypende gedierte, enz.
VEEL, zie Itlenig.

VERB.

VERANDEREN, VERMAKEN , VERWISSELEN.
VERMAKEN is antlers maken ; VERWISSELEN is
tegen jets anders wisselen • VERANDEREN kan in
beide beteekenissen dienen. Dat kleed moet
nog wat veranderd worden, of moet nog wat
vermaakt worden.De eerste uitdrukking, echter, bevat niet, gelijk de tweede, het begrip,
dat het niet behoorlijk gemaakt is .3/en veranderde zijne kleederen , of verwisselde zijne
kleederen. Het eerste duidt het oogmerk aan,
om hem te vermommen • het laatste kon ook
door den roovergeschieden, om hem slechtere,
inplaats van zijne betere kleederen te geven.
VERANDERLIJK, zie Onbestendig.

VERANTWOORDELIJK, zie Aansprakelijk.
TE KOOP.
VEIL,
Dat te koopen is. Eigenlijk lit deze zin,
zoo als wij dien her opgeven , bijzonder in VERBAND, zie Betrekking.
TE KOOP. VEIL wit eerder zeggen, dat de eigenaar het afstaan wil. ffilijn huis is veil, ik wil VERBANNING, zie Ballingschap.
het verkoopen. .1110 huis is le koop , staat te
koop , men kan het koopen. Van daar , dat VERBASTEREN, zie Ontaarden.
men overdragtelijk zegt : lets veil hebben,
niet : jets te koop hebben ergens voor, in den VERBAZEN, VERWONDEREN, VERSTELD STAAN.
Door lets vreemds, ongewoonlijks, treffen.
zin van het daarvoor wilier) opofferen. Alles
VERWONDEREN doet alles, wat wij als buiten
voor zijn vaderland veil hebben.
dengewonen loop der din en beschouweu ;
hoe minder wij dus de gedurige afwijkingen
VEILING, zie Verkooping.
van diengewonen loop der dingen kennen, hoe meer onsgebeurtenissen voorkoVEINZEN, zie Iluichelen.
men, die ons verwonderen, of, gelijk men
ook zegt , waarover wij ons verwonderen
VEL, zie Blad.
of verwonderd zijn, of verwonderd staan.
Hoe meer wij dus ervaring met wijsgeerige
VELD, zie Akker.
opmerking gepaard hebben , hoe minder
din en ons verwonderen, of hoe minder wij
VELDELING, zie Akkerman.
ons over iets verwonderen , of daarover
verwonderd zijn , of verwonderd staan.
VELDSLAG, zie Kamp.
VERBAzen is zamengesteld uit het voorzetsel
VELERHANDE, zie A llerhande.
ver en het oude werkwoord bazen, dat nog
hedendaags in Vriesland we ens het ijlen
VELERLEI, zie Allerhande,
der krankengezegd wordt. Vat ons verbaast, of, gelijk men almede zegt, dat een
waarover wij ons verbazen, of verbaasd ziin,
VERACHTEN, VERSMADEN, HATEN.
of verbaasd staan, treft ons zoodanig, dat vvij
Gering achten. VERACIITEN is eene oordeeler als ware het bedwelmd door zijn. Versteld,
veiling ; VERSMADEN, eene daad. Verachten
eigenlijk een deelwoord van verstellen, wordt,
is, op zich zelf, slechts oordeelen , dat iets
met de beteekeuis van groote verwondering,
geene waardij heeft, om het even of men die
alleengebruikt in de spreekwijs : VERSTELD
rd eelvelling ,oodr woorden of andere
oo
STAAN over iets. Het beeld is daarvangenokenteekenen, te kennen geeft , en of zij
men, dat men, bij eene sterke verwondering,
p
ersonen of zaken betreft. Versmaden is
zich al lit verstelt, of van zijne lasts bealtoos met de tekennengeving gepaard, en
wee t. Versteld staan over iets is dus meer
betreft alleen iets dat aangeboden is. HATEN
dan eenvoudig verwonderd zijn, en minder
is zulk een afkeer hebben, dat die tot vijandan verbaasd staan.
digheid doet overhellen. De Engelschen, zoo
beschuldigt men hen althans, verachten alle
andere volken, zoo zij die niet haten. Ik
haat, ik versmaad, uwe feesten. In de ge-

VERBEELDEN (Z1CH), zie Inbeelden (Zich).

meenzame verkeering, boort men wel zeggen : oat u niet te versmaden, zal ik er iets

VERBEELDING, zie Inbeelding.

van nuttigen.

VERBEELDINGSKRACHT, zie Inbeelding.
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VERBEIDEN AFWACHTEN, VERWACHTEN.
De beide laatste woorden zijn reeds hierboven met elkander vergeleken. In VERBEIDEN
ligt daarenboven het denkbeeld van vertoeYen. Ik zal u VERWACHTEN wit zoo veel ze ggen als: ik reken er op, dat gij mij een
bezoek zultgeven
,
onbepaald wanneer; ik
zal u AFWACHTEN, is : ik zal, op den voor uw
bezoek bepaalden tijd, zorgen, geen belet te
hebben. Verbeiden is een woord van den
deftigen stijl, en bevat veelal het begrip, dat
men opzettelijk op eene plaats langer toeft,
dart andersgeschieden zoude, zoo men niet
het oogmerk hadde, am op jets te wachten.
Verbeiden beteekent dus vertoeven en tevens
afwachten, en is daardoor dan ook van vertoeven verschillende,gelijk blijkt uit de
bijbelplaats : so hy vertoeft, verbeydt hem.
VERBETEREN, BETER MAKEN.
Lets VERBETEREN is jets zoodanigerwijze
veranderen, dat er mindere, of geringere,
feilen in overblijven. BETER MAKEN is, Op
nieuw jets maken, dat beter is, dan het voorgaande.De onderwijzer verbetert de opstellen
der leerlingen •; zijn die daartoe al te gebrekkig, zoo beveelt hi' bun ze beter te maken.
VERBINDTENIS, zie Verbond.

eenvoudigen zin van zamenhang genomen,
waarvoor men anders VERBAND zegt (zie dit
laatste behandeld op Betrekking) : ik zie
geene de minste verbindtenis tusschen het
eene en het andere. Anders beteekent verbindtenis eene vaste verspreking : dat strijdt
tegen uwe verbindtenis. Maar de meest

eigenlijke zin is de hier boven opgegevene
van onafscheidelijke vereeniging ; en, daarergeene maatschappelijke vereeniging zonder wederzijdschen afstand van eenige
re ten of vrijheden bestaanbaar is, zoo
beteekent hetwoord ook de wederzijdsche
toezegging daartoe. Een geregeld schriftelijk opstel van zulk eene wederkeerige bewilliging, heet een VERDRAG, voor welk laatste
men twee onderscheidene onduitsche woorden heeft, namelijk contract, voor een verdrag tusschen bijzondere personen, een
huwelijksverdrag, pachtverdrag, enz. , en
traktaat, voor een verdrag tusschen magendheden, een vredesverdrag, handelsverdrag, enz. OVEREENKOMST is eigenlijk de daad
der wederkeerige bewilliging, en bij uitbreiding van beteekenis , ook het schriftelijk
opstel daarvan. In den eersten zin, zegt
men : de zaak is bij overeenkomst tusschen
departijen geschikt ; in den tweeden zin :
volgens het eerste.artikel der overeenkomst.

VERBITTERING, zie Wrok.
VERBLIJF, zie Verblifven.
VERBLIJVEN, BLIJVEN, VERBLIJF, OPONTIIOUD.
VERBLIJVEN duidt de aanhoudendheid sterker aan, dan het enkele BLIJVEN. Zoo schrijft
men wel : ik verblijf uw gehoorzame dienaar.
In eene stad blifveniszich aldaar voortdurend
bevinden • aldaar verblijven is er zich derwijze ophouden, als of men er gehuisvest
ware. Van daar VERBLIJF, zoo wel de daad
van verblijven : gedurende mijn verblijf
onder u, als ook de plaats, waar men verblijft, of verblijven kan, eene woning : h i'
had daar een aangenaam verbliff.
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OPONT-

HOUD is

eerder een kortstondig blijven, een
vertoeven op eene plaats, zonder dat men er
zijne waning gevestigd heeft. Gedurendeons
oponthoud te Paris.

VERBOND, OVEREENKOMST,VERDRAG, VERBINDTENIS, VERBAND.

Wederzijdsche toezegging tot voorwaardeliken afstand van eenige re ten , of vrijheden. VERBINDTENIS is, eigenlij,
k eene ZOO
naauwe vereeniging, als of men aaneen gebonden, verbonden, ware , eene onafscheidelijke
vereeniging. Een huwelijksverbindtenisaangaan. Ook voor huwelijksvereeniging op
zich zelve : welk eenegelukkige verbindtenis ! Het woordwordt overigens ook in den

In den bij staatsaangelegenheden gebruikeliken stip, bezigt men daarvoor het onduitsche woord conventie, hetwelk van traktaat
daardoor verschilt, dat het niet, gelijk dit,
alleengenomen wordt voor een verdrag
tusschen twee mogendheden gesloten, maar
ook, voor eene overeenkomst, meestal omtrent zaken van meer kortstondig belang,
door wederzijdsche staatsambtenaren, krijgsbevelhebbers, of andere gevolmagtigden,
aangegaan, gelijk tot regeling van bijzondere schikkingen , uit een reeds gesloten
verdrag of traktaat voortvloeijende, enz.
VERBOND wordt , buiten dengodgeleerden
stip, alleen gebezigd van een verdrag tusschen mogendheden, en bepaaldelijk zulk
een, waarbij van weerskanten bijstand beloofd wordt, waarvoor anders het onduitsche
woord alliantie : het drievoudig verbond,
(de triple alliantie, in de geschiedenis) of
van zulk een, tusschen in andere opzigten
onafhankelijke stater , waarvoor die zich
gemeenschappelijk , aan zekere algemeene
bepalingen onderwerpen : het zwitsersch verbond, het rijnverbond. In den godgeleerden
stip, wordt verbond gebezigd voor de toezegging, door God, aan verschillende menschen, ofgeslachten, op bepaalde voorwaardengedaan. Het verbond met David. Het
verbond met Abraham. Het oude verbond.
Het nieuwe verbond.•Voor de beide laatste,
anders het onduitsche woord testament.
Het oude verbond, of testament, namelijk,
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voor de toezeggingen, bij tie Mozaische
vvetgeving gedaan, op voorwaarden, tot welker nakoming het y olk van Israel zichplegtig
verbond ; het nieuwe vet bond, of testament,
voor de toezeggingen der evangelieleer
op voorwaarden, tot welker vervulling de
Christen zich verbindt. Voor de onderscheidene bundels dergewijde boeken van het
oude en nieuwe verbondgenomen, antlers de
boeken des ouden, of nieuwen, verbond s geheeten, is, zonder die bepaalde bijvoeging,
het onduitsche testament meestgebruikelijk.
Dat staat in het oude testament. Het nieuwe
testament in het grieksch. Voorts beteekent
testament, alleen en op zichzelve, de boeken
van het nieuwe verbond, in to en overstelling
van eenengeheelen bijbel. Een testament met
depsalmen er achter.. Een grieksch testament .

VERBERGEN, zie Bewimpelen.
VERBLOEMEN, zie Bewimpelen.
VERBLUFT, zie Belemmerd.
VERBOLGENHEID, zie Drift.
VERBORGEN, zie Donker.
VERBREKEN, zie Breken.
VERBRIJZELEN, zie Breken.
VERDEELEN, zie A fscheiden.
VERDEELEN, zie Afdeelen.
VERDEELEN, zie Bedeelen.
VERDELGEN, VERDERVEN , VERWOESTEN , VERNI ELEN,

VERSTOREN, VERNIETIGEN, UFTROEIJEN.

Het bestaan van iets doen ophouden, VERDELGEN is vermaagschapt aan een eenigzins
verouderd woord , delling , dat evenwel nog
bij VONDEL voorkomt : in eene atleggende delling, en ook in sommige oorden van on vaderland nog bij den landman gehoord wordt,
in den zin van laagte , vallei , anders dal. In
den eigenlijken zin, is verdelgen dus met den
grond gelijk maken. Steden verdelgen. Wanneer men zegt volken verdelgen, bezigt men
het woord figutrrlijk. VERDERVEN is zoodanigerwijze bederven, dat iets daardoor on bruikbaar wordt. De verdervende hand des overwinnaars trof alle onze voorouderlijke
instellingen. Van hier verdorven , bijvoegelijk woord , en verdorvenheid, beide voor

zedelijke bedorvenheid. VERWOESTEN is datgeen , wat eenen regelmatigen aanleg had,
woest maken. De hoenders hebben den turn
verwoest. Betgansche rijk werd te vuur en
te zwaard verwoest. VERSTOREN beduidt het
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onderling verbond der bestanddeelen van iets
in verwarring brengen, en in dit opzigt meest
overeenkomende met het be grip van verwoesten,Steden tot woeste hoopen verstoren. BIjbelv. Meest wordt het woord echter van onligchamelijke zaken gebezigd. De vrede werd
jantmerlijk verstoord. lemands welvaart en
genoegens verstoren. De rust verstoren. Zoo is
iemand verstoren, iemand de kalmte van zijn

gemoed henemen, hem in eene onstuimige gemoedsbeweging brengen , hem gramstorig
maken. Nenpoogt hem op riztj te verstoren.
Van daar verstoord, voor vergramd, verstoordheld, voorgramschap. VERNIELEN, daarentegen , is enkel op ligchamelijke dingen betrekkelijk. Naar de vorming van het woord,
zoude het moeten beteekenen tot niet brengen ; doch het worth gemeenlijk in minder
sterken zingenomen , en beefs aldus de
de meeste verwantschap met verstoren. Kinderen hebbengemeenlijk lust tot vernielen,

om de din en, of derzelver bestanddeelen,
in verwarring te brengen. De eigenlijke beteekenis van tot niet brengen wordt uitgedrukt door VERNIETIGEN. Van daar vernietiging, voor een terugkeeren tot een volstrekt
niet. Inplaats van een toekomend leven,
wachten wzi slechts vernietiging. Daar er
echter in de natuurgeene volstrekte vernieti in bekend is, wordt het werkwoord meest
van het intrekken , of nietig maken van
menschelijke instellingen gebruikt. Het verdrag is vernietigd. In bepaalderen zin, is het
ontbinden, in zulker voege, dat de hoed
nigheid van iet ten eenenmale ophoudt te bestaan. Hij heeft die papieren vernietigd, bij
voorbeeld, door ze te verbranden.UrrRoEuEN,
(eigenlijk uitrootjen •; of uitroden,) is beeldsprakig genomen van het uitrukken of uittrekker) van onkruid. Het beteekent het bestaan van eenegezamenlijkheid zoodanigerwijze doen ophouden, dat er geen spoor van
overblijft. Dat onkruid ntoet met wortel en
tak uitgeroeid worden. Men heeft de wolven,
in En eland uitgeroeid.

VERDENKING, zie Achterdocht.
VERDERF, zie Bederf.
VERDERVEN, zie Verdelgen.
VERDICHTSEL, zie Fabel.
VERDIENEN, W
- AARDIGZIJN WAARD ZIJN.
Het spraakkunstig verschil is, in de eerste
plaats, dat WAARD ZIJNzoo wel van zaken als
personen, WAARDIG ZIJN en VERDIENEN enkel
vanpersonen, of van derzelver eigenschapP of bedrijven, gezegd wordt. Maar ook,
wanneer men waard zi:in van personen bezit is
is het van verdienen onderscheirlen. In
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zoo verre in zekere uiterlijke of innerlijke
volkomenheid, of in eenige slechte eigenschap, de grond tot lets toevallig goeds of
kwaads ligt, is de persoon dit goede of kwade waard ; in zoo verre zijne volkomenheden
hem een regt op het goede geven, of de persoon om deszelfs slechte eigenschappen verpligt is, zich aan het kwade to onderwerpen,
verdient hi' hetzelve. Pit regt kan somtijds
zeer onvolkomen, maar het kan ook een volkomen regt zijn. Wanneer iemand, door een
verdrag, waarbij voor zijnen arbeid een
loon bedongen is, daarop regt verkregen
heeft, zegt men niet slechts,dat hi' zijn loon
waardig is , maar dat hi' het loon verdiend
heeft. In de tweedeplaats onderscheidt zich
waard zijn van waardig zijn daardoor, dat
het laatste alleen tengoede, het eerste ook
ten kwadegebezigd wordt. Wanneer iemand
verachting verdiend heeft, dat is, wanneer
hi' door zijne handelwijze aan anderen refit
gegeven heeft, om hem to verachten, zegt
men : hi' is het waard, dat hi' veracht wordt ;
maar men zal in ditgeval niet zeggen : hi' is
het waardig. Verdienen wordt van het goede
en kwade gelijkelijk gebruikt, en men zegt
zoo wel, dat iemand belooning, als dat hi'
straf verdiend heeft.
VERDIENSTE, zie Begaafdheid.
VERDOEN, zie Doorbrengen.
VERDOLEN, zie Afdwalen.
VERDOOLD RAKEN, zie Afdwaten.
VERDORREN, zie Verwelken.
VERDORVEN, zie Verdelgen.
VERDORVENHEID, zie Verdelgen.
VERDRAGEN, zie Doorstaan.
VERDRIET,

HARTZEER HARTELEED, LEEDWEZEN,

DROEFIIEID, TREURIGHEID, SMERT.

Onaangename aandoening van lets. Wanneer de onaangename aandoening ons het
eerst treft, verwekt zij in de ziel een gevoel,
hetwelk wij, bij gelijkenis van eerie pijnlijke
gewaarwording des ligchaams, SMERT noemen.
Op die eerste aandoening, en wanneer zij
reeds ten deele hare hevigheid verloren
g de toestand der DROEFHEID. TRH. g
heeft, volt
RIGHEID is eerie aanhoudende droefheid, of die
zielsgesteldheid, die, uit gevoeligheid voor
smertelijke aandoeningen, lit tot droefheid
doet overhellen. LEEDWEZEN, van leed, dat in
sommige oorden rouw beteekent, is bijzonder de smert of droefheid, welke men over
iemands afsterven, of ook het berouw, het-
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welk men over hetgeen men zelf misdreven
heeft, gevoelt. Daarom is leedwezen het gewone woord bij rouwbeklag, of bij verontschuldigingen over begane misstappen. 1k
heb, met innig leedwezen, het overlijden van
uwen waarden oom verstaan. 1k betuig u mijn
hartelijk leedwezen over die rergissing. HARTELEED is eene versterkende uitdrukking daarvoor,
bepaaldelijk aanduidende , dat het hart
door het leedwezengegriefd wordt. Hetzelfde
begrip lit in H ARTZEER, met dit verschil, dat
dit woord eene sterke zielskwelling to kennen
geeft, zonder het nevendenkbeeld, hetwelk
het bijgevoegde Teed aan het vorige doet
hechten. VERDRIET duidt, in het algem
en ,
e
zielskwelling aan, minder sterk uitgedrukt,
dan door hartzeer ; doch duurzamer, dan die
er dan die van droefheid.
van smert, en hevig,
VERDRUKKEN, zie Onderdrukken.
VERDUIDELIJICEN, zie Omschrijven.
VERDUISTEREN,
zie Betrekken.
VERDUREN, zie Doorstaan.
VEREENIGEN, ZAMENVOEGEN.
Tot een brengen • twee of meer dingen tot
eenegezamenlijkheid brengen. Men zegt ,
onverschillig , de beide leers werden ITEREENIGD, of werden ZAMENG EVOEGD. Twee din en
kunnen echter zamengevoegd zijn, en niettemin elk derzelven zijn eigen best aan beimden ; zegt men, dat zij vereenigd zijn, zoo kan
dit ook beduiden, dat zij ganschelijk ineengesmolten, en, met verlies van hun afzonderlijk bestaan, tot een enkel wezen gevormd
zijn. Indien, bij het gegeven voorbeeld, het
geval wil, dat de beide legers in elkander ingelijfd zijn geworden, zoodat zij slechts eën
heer, niet in twee zamengevoegde afdeelin'err verdeeld, uitmaken, kan enkel vereenigen daarvoor gebezigd worden. Van daar,
dat alleen vereenigen, niet zamenvoegen, den
verderen zin heeft van tot eenheid vangevoelen brengen. Twee strijdende path:len vereenigen. Vruchteloos poogde men die kerkgenootschappen to vereenigen.
VEREEREN, zie Aanbidden.
VEREEREN, zie Schenken.
VERGADEREN, zie Verzamelen.
VERGADERING, zie Verzamelen.
VERGAREN, zie Verzamelen.
VERGEEFLIJK, VERSCHOONLIJK .
Dat niet met gestrerigheid behoeft gestraft

VERIT.

–529--

te worden. VERSCHOONLIJK is datgeen, waarvoor zich eene verontschuldiging of verschooning laat vinden , VERGEEFLIJK, wat niet zulke
mate van boosheid onderstelt, dat straffeloos heidgevaarlijk konde worden. Het kind is,
uit hoofde van zijne jongheid, verschoonlijk.
Sommige misdrijven zijn, bij de wet, verschoonlij
k ; daarvoor ware niet verderflijk te
bezigen, aangezien de re ter wet de bevoegdheid heeft, am ingepaste gevallen, te verschoonen, maar niet om vergiffenis te schenken. De misdaad van den eenen schljnt mij
vergeetlijker, dan die van den anderen.
VERGELDEN, zie Beloonen.
VERGELIJKEN, zie Afdoen.
VERGELIJKING, GELIJKENIS
Zekere levendige redekunstige spraakwending. De GELIJKENIS onderscheidt zich van de
VERGELIJKING daardoor, dat zij het beeld uitvoeriger teekent, en stouter voorstelt. Wanneer men van eenen dwingeland zegt : _de
tijger woedde, enz., zoo is dit eene gelijkenis ; zegt men : hij woedde, eenen tijger gelijk, enz., zoo spreekt men bij vergelijking.
VERGENOEGD, zie Tevreden.
VERGENOEGDHEID zie Tevredenheid.
VERGIETEN, zie Plengen.
VERGRAMMEN, zie Belgen.
VERGROOTEN, zie Aangroeijen.
VERGRUIZEN, zie Breken.
VERGUIZEN, zie Beleedigen.
VERGUNNEN, zie Dulden.
VERHAAL, zie Fabel.
VERHAAL, zie Mare.
VERHAASTEN, zie Bespoedigen.
VERHALEN, zie Berigten.
VERHALEN, zie Omschrtjven.

VERH.

stelt, hoog, daarentegen, enkel de derde uitgebreidheid eens ligchaams , die, welke het
nevens zijne lengte en breedte heeft, aanduidt. Bovendien wordt ook deze derde uitgebreidheid enkel met betrekking tot het
grondvlak hoogte genoemd , daar zij , ten
aanzien van eengansch wereldligchaam
alleen hoogte heet, wanneer men haar in aanmerking neemt als de verwijdering van het
middenpunt, terwiji zij , als toenadering tot
dat middenpunt beschouwd, die to geheeten
wordt. VERHEVEN is dat groote,
hetwelk zich
aan onze aanschouwing als onbegrensd onttrekt. Er zijn verhevene voorwerpen, die het
zijn door hunne uitgebreidheid , andere
door hunne kracht. Tot de laatste behooren
de mathematisch en dynamisch-verhevene.
Hetgeestelijk verhevene is het onmetelijk
groote in het genie en karakter, in handelingen en gevoelens. Het denkbeeld van hoog
wordt slechts in tweederlei opzigt van het
zinnelijke op het onzinnelijke overgedragen.
Het hooge is dan vooreerst het moeijelijk te
bereikene, ten andere, het in eenen hoogeren
graad volkomene. Menigmaal gaat beide zamen. Van verheven is voorts groot daardoor
onderscheiden, dat verheven enkel den hoogsten trap der grootheid , de onafzienbare , of
zinnelijk oneindige ,rootheid
g
uitdrukt.
Al het verhevene isgroot
,
maar niet al
het groote verheven. Overigens is het voorwerp alleen door zijne volkomenheid verheven • ook onvolkomenheden kunnen groot
zijn. Er bestaan groote gebreken , ondeugGlen , snoodheden , maargeene verhevene.
Naardien hoog ook het nevendenkbeeld van
zwaarte bevat, en aldus tegenover het geringe
en ligte te stellen is, worth het ook van verstandelijke voorwerpen gebezigd , die gemeene krachten te bovengaan. Eene wetenschap is voor den even te hoog, die niet met
genoegzame scherpzinnigheid van verstand
begaafd is, om in het wezen derzelve te dring
en. Het verschil tusschen hoog en verheven
is uit den aard van beide woorden op die
wijze op te lossen, dat hoog in zich zelf enkel
de strekking der uitgebreidheid van beneden
naar boven aanduidt, verheven, daarentegen, in zich zelf reeds hooger, of boven jets
zijn onderstelt , en aldus eigenaardig de
tegenstelling van het la ere in zich bevat.
Eenen hoogen rang bekleeden velen • maar
de verheven rang is die van den vorst, aan
welken alle andere ondergeschikt zijn.

VERHEFFEN, zie Opvtjzeten.
VERHINDEREN, zie Beletten.
VERHEUGING, zie Blijdschap.
VEREIINDEREN, zie Hinderen.
VERHEVEN, 1100G, GROOT.
Bij ligchamen onderscheidt zich GROOT van
HOOG daardoor, dat het de uitgebreidheid der
in alle
rigtingen voordeelen van
eenen

VERHOEDEN, VERTJDELEN.
Doen mislukken. Men VERHOEDT eenen aanslag, wanneer men lien door hoede en toe-

43

VERK .

— 556 ---

voorzigt voorkomt of Inlet ; men VERIJDELT
dan tevens het ontwerp daartoe, omdat het,
bij gebreke der uitvoering, ijdel blijft. In
zoo verre is het in het wezen der zaak eenerlei, of men zegge den aanslag verhoeden, of
het ontwerp verijdelen. Maar men verijdelt
ook den aanslag, of de onderneming zelve
en dit onderstelt, dat men, zonder denzelven
verhoed te hebben, den bedrijver hetet, daar.
van de vruchten teplukken, welke hi' er zich
van beloofd had.
VERROOGEN, zie Bevorderen.
VERIJDELEN, zie Verhoeden.
VERKEERD, zie Averegtsch en Omgekeerd.
VERKEERING, zie Omgang.
VERKLAREN, zie Aankondigen.
VERKLAREN, zie Beduiden.
VERKLAREN, zie Ontschriiven.

VERL.

gevene daarentegen aan. Er zal morgen eene
verkooping van landerijen zijn zegt enkel,
dat die zullen te koop geboden worden •,
werkelijk verkocht, zullen zij slechts dart
worden, wanneer zich koopers er toe voordoen, die den benoodigden prijs willen besteden. VEILING is hier werkelijk de daad van
veilen, dat is aan den meestbiedenden te koop
bieden. Na de veiling, kan daarom nog eene
bepaaldelijke (of, zoo men in den makelaarsstip zegt, finale) verkooping, bij afslag en
, p
mijninglaats
hebben.
VERKRIJGEN, VERWERVEN.
Bekomen. Zie hierboven, op Bekomen, di t
woord met andere vergeleken. VERKRIJGEN
is met, of zonder eigen toedoen, deelachtig
worden. Hi' verkreeg eer en aanzien. Ook,
door moeite en arbeidbekomen. Hzj poogde
eenengrooten naam to verkrzygen. Teen
betaling bekomen. Die stof is niet meet te
verkrijgen. Eindelijk, door overreding of
verzoek, bekomen. 1k liongeen verlof verkrt:jgen. VERWERVEN heeft bepaaldelijk dien
laatsten zin. Gen de verwerven.

VERKLEUREN, VERSCRIETEN.
Van kleur veranderen. De zon doet de VERKROPPEN, OPKROPPEN„
stoffen VERSCFIEETEN, of VERKLEUREN. In verEen toegevoegd leed zonder wederwraak
schieten lit echter bepaaldelijk het begrip
verduren. VERKROPPEN heeft deze beteekenis
van verbleeken • in verkleuren alleen dat
onbepaald •; OPKROPPEN geeft enkel te kennen,
van eene andere kleur aannemen, evenveel
dat men de beleediging eenen tijd Ian g
Welke. Zoo verkleurt een kreeft in het
bij zich verbergt. Met moeite verkropte
koken, maar hi' versehiet niet. Zelfs wordt
ik dien smaad. Al dien hoon en smaad,
bij verschieten het verbleeken alleen van stofzoo lang opgekropt, zullen eens in wraak
fengenomen, niet van het menschelijk gelaat,
uitbarsten.
van hetwelk men verkleuren zegt, zoo wet in
den zin van verbleeken, als van blozen. Hi' VERKWISTEN, zie Doorbrengen.
verkleurde op dat zeggen.

VERKIEZEN, zie Aanstellen.
VERKLIKKEN, zie Aanbrengen.
VERKOOPEN, AFZETTEN.
Teen zekeren prijs in eigendom afstaan.
VERKOOPEN doet een ieder, hetzij koopman
van beroep, of niet, die iets van zijn eigendom, voor geld, aan een' ander overdoet;
AFZETTEN doet alleen de koopman, winkelier,
of kramer, omdat het woord bijzonder op de
daardoor te weeg gebragte vermindering van
zijnen voorraad ziet.H4 heeft het huis, waarin hij tot nog toe Winkel deed, tot zoo hoogen
prijs verkocht, omdat hi' lion aantoonen, hoe
aanmerkelijk reel hi' daarin jaarlijks afgezet had.

VERKOOPING, VEILING.
Te koop bieding. VERKOOPING is, naar de
vorming van het woord, de daad van verkoopen • het verliest, echter, in het gebruik,
veelal die beteekenis, en neemt de hier opge-

VERLANGEN, zie Begeeren.
VERLANGEN, zie Eischen.
VERLANGEN, zie Be even.
VERLATEN'
OP IETS), ze Bouwen.
VERLEGEN, zie Belemmerd.
VERLETTEN, zie Verzuimen.
Verwaarloozen. VERZUDIEN is van algemeene aanwending. De wonde is verzuimd.
Zijne bezigheden,ztjnen pligt, verzuimen.Glj
moet diegelegenheid niet verzuimen. Insgelijks, van den tijd ; VERLETTEN : ik zou charmee te reel gills verletten, of verzuimen.
Beide ook zonder het woord tijd daarbij te
noemen. Ili denk niet, datgij reel verlet, of
verzuimt, met hier to blijven.

VERLICRTING, BESCHAVING, BESCHAAFDHEID.
Ontwikkeling van verstandelijke vermogens, of zedelijke hoedanigheden. Bij de
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beide la atste woorden ishet be ]d genomen
van het schaven, hetwell de timmerman
doet, om het ruwe en knobbelige tot voegzame deelen tevormen ; bij het eerste, van
het natuurlijk licht , bij hetwelk wij de
voorwerpen met klaarheid kunnen onderscheiden. Nogtans is er een zeergroot verschil tusschen BE SCHAA.FDHEID en RESCHAVING.
Beschaafdheid beduidt enkel het bevrijd zijn
van die ruwheid, Welke lieden zonder opvoeding aankleeft. Het ziet inzonderheid op
diegeslepenheid van verstand , en uiterlijke
aangenaamheid van otngang, die te verkrijgen zip] door de verkeering met lieden, die
zelve die hoedanigheden bezitten. Het bijvoegelijke beschaafd heeft echter eenen
ruimeren zin • en wanneer men van beschaafde, in tegenstelling van wilde of woeste, volken spreekt, bedoelt men zoodanige,
bij welke geregelde maatschappelijke instellinger] bestaan, en voorts de wetenschappen
en kunsten eenen zekeren trap van bloei
hebben bereikt. Om deze hoedanigheid met
een naamwoord uit te drukkenzegt
men niet
,
beschaardheid, maar beschaving. De beschavin g had bij de Grieken en Romeinen, in
onderseheiding van de gansche overige wereld, eenen zoo hoogen trap bereikt, dat wij
van het woord barbaren, waar merle zij alle
vreemde volken benoemden, nog den naant
van Barbarij behouden hebben, om bijzonder
zeker land te kenmerken,dat door wilde,
onbeschaafde menschen bewoond wordt. Europa, schoon het kleinste, en waarschijnlijk
laatst bevolkte, werelddeel, ma g het meest
op beschaving roemen. In zoo verre wordt
dan somtijds beschaving , nooit beschaafdheid,
met VERLICIITING verwisseld. Ten aanzien van
beschaving en verlichting , worth door aan dit

onderscheid nog in acht genomen,dat men het
eerste omtrent bet hart en den wandel, het
andere omtrent het verstand bezigt : de
verlichting van het verstand verkrijgt
d
an
hare meeste waarde, wanneer zt:j baron
invloed oefent op de beschaving van het hart
en den wandel.

VERM.

verschil met veriiezen, dat men er bij aan
eenige bijzondere , ofschoon ongenoemde
oorzaakt denkt, terwiji bij verliezen geen
opzet ondersteld wordt. 1k heb op de markt
v ujn horlogie verloren geeft het denkbeeld,
dat men het onachtzaam uit den zak heeft
laten vallen. Ilc ben op de markt mijn horlogie kwijt geworden duidt het vermoeden
aan, dat het ,gerold
isals•: ik
KWIJT RAKEN,
ben op de markt mt:jn horlogie kwijt geraakt,
laat zulk vermoeden meer in het midden.
Anders lit in kwa:jt raken het begrip van een

opzettelijk eigen toedoen, en ziet, even als
kwijt worden in bet algemeen, op het ontlast

worden van iets, waarvan men wenscht ontheven te zijn. Na lang wachten , uit hoofde
der drukte op het kantoor, ben ik er eindelijk
nujn geld kwijt geraakt. Wanneer daarbij

geen er en toedoen plaats heeft, zegt men,
overt ens in denzelfden zin, kwijt worden.
Het duurde wel een uur, eer ik dien lastigen
babbelaar kon Wilt worden.

VERLOOCHENEN, zie ilfzweeren.
VERLOSSEN, zie Bevrtjden,
VERLOSSER, zie Holland.
VERLUSTIGING, GENOEGEN, VERNAAK.
Zie GENOEGEN en VERNAAK met meer andere
zinverwante woorden vergeleken, op Blijdschap. Eene VERLUSTIGING geeft eeneprikkeling van genoegen ; maar het een genoegen
geeft, is niet altoos eerie verlustiging. Tot
verlustiging dient wat lustig, vrolijk
•
maakt ,
men vindt er somtijds eene,hoewel ongepaste,
verlustiging in, wanneer men met iemand
dengek scheert •; genoegen is te edel woord,
om voor zulk vermaakgebezigd to worden.
Even weinig zoude men, inplaats van met
genoegen, of vermaak, tot iemand kunnen
zeggen : ik hoop de verlustiging . te hebben van
u ten mijnen huize to zien.

VERMAAK, zie Bltjdschap.

VERLIES, zie Afbreuk.

VERMAARD, zie Befaamd.

VERLIEZEN, KWIJT WORDEN, 'NUT RAKEN.
Van bet bezit van iets ontbloot worden.
VERLIEZEN wordt all een van jetsgezegd
waarvan het bezit wenschelijk is. Ztjn ver-

VERMAKELIJK, zie flardig .

mogen verliezen. Eenen vriend verliezen

hetzij door zijn afsterven , hetzij door het opboudenvan zijne vriendschap. Door eene
spraakkunstige figuur, zegt men : een spel,
een regtsgeding verliezen, met de beteekenis
van daarin voor de tegenpartij onderdoen
eigenlijk, het daarvan gehoopte voordeel niet
verkrijgen. Wanneer KWIJT WORDEN van Lets
begeerlijks gebezigd wordt , is daarin dit

VERMEENEN, m
-EENEN.
Zondergewisheid, oordeelen, dat lets waar
is. Zie NEENEN , met andere zinverwante
woorden vergeleken , op Achten. Terwij1
meenen slechts onzekerheid to keen en geeft,
bij dengenen, die de meening voedt, beteekent vermeenen zoo veel als stellen, althans
voor zeer waarschijnlijk houden. 14- vermeen,
dat het zoo behoort.

VERMEERDEREN , zie Aangroeifen,
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VERMEESTEREN, zie Bemagtigen.
VERMEESTEREN , zie Bevangen.
VERMENIGVULDIGEN ( ZICH ) , zie Jangroeijen.

VERMETEL,
ROEKELOOS.
Al te koen • al te stout. ROEKELOOS heeft tot
stamwoord het oude roeck , roek , toezigt
gelijk men zeide : hem en roeckt niet, wat hij
seydt , voor het bekommert hem niet, war
hi' ze t. De ontkenning van toezigt , geeft
dus aan roekeloos de beteekenis van on edacht • in het tegenwoordig gebruik, onbedachtelijk stout , en zich alzoo in gevaar stellende. Hoe roekeloos is die onverlaat in al
zijn doen! VERMETEL, waarvoor nog bij VolvDEL vermeten te vinden is, heeft de beteekenis van remand , die zich zelven te veel toemeet, te stout is in de onderstelling van zijne
krachten, gelijk ook het werkwoord zich vermeten den zin heeft van zich in het afmeten
van zijne krachten en vermogens misgrijpen,
en zich dienvolgens lets onderwinden, waartoe men onbevoegd is. Vermetel heeft dus,
met roekeloos , wel den zin der tegroote
stoutheid , maar niet der onbedachtheid, gemeen. Op hunne mat hoogmoedig en vermetel.

VERMIJDEN, zie Mijden.
VERMITS, zie flangemerkt.
VERMITS, zie Omdat.
VERMOEDEN, zie Achterdocht.
VERMOEDEN, zie Dunken.

VERB.

verstaan. Men hoort een geluid, een gejuich,
een gezegde, wanneer slechts de klank eenen
indruk op het gehoor maakt; men verneemt
het
men dien klank weet te on derhet, wan
scheiden, en daaruit verstaat, wat er de
beteekenis van is.
VERNIELEN, zie Verdelgen.
VERNIETIGEN, zie Verdelgen.
VERNIETIGEN, zie Afschaffen.
VERNIETIGING, zie Verdelgen.
VERNIJFT, zie Oordeel.
VERNUFTIG, zie Aardig.

VERONACHTZAMEN , VERWAARLOOZEN , YERZUTMEN.

Zich omtrent iets niet bevlijtigen. VENOMeigenlijk onachtzaam behandelen,
en onderstelt dus , dat men zich met de
zaak, ofschoon zonder belangstelling, bezighoudt. Men behoort niinmer zijne beroepsbe-

ACIITZAMEN is

zigheden te veronachtzamen,

VERWAARLOOZEN

beteekent aan iets niet de hand houden,
en het alzoo laten bederven. In dat huishouden wordt veel verwaarloosd. VERZUIMEN is

nalaten het een behoorde gedaan te worden.
1k heb uwen last schandelijk verzuimd.
Wanneer men aanvangt met zijne zaken te
veronachtzamen, zal men ze weldra verzuimen, en eerlang geheel verwaarloozen,

VERONGELIJKEN, zie Beleedigen.
VERONTREINIGEN, zie Bekladden.
VERORDENEN, zie Gebieden.

VERMOEID, zie Noede.
VEROORDEELEN, zie Doemen.

VERMOEIJEN, zie .4fmatten.
VEROORLOVEN, zie Dulden,
VERMOGEN , zie Middelen.
VEROORZAKEN, zie Berokkenen.
VERMOGEN, zie Have.
VERMOGEND, zie Magtig.
VERMOMMEN, zie Bewimpelen.
VERMOMMEN, zie Maskeren.
VERMOORDEN, zie Dooden.
VERMORZELEN, zie Breken.
VERNEMEN, HOOREN.
HooREN beteekent alleen, door middel van
het gehoor ontwaar worden ; VERNEMEN, op
dezelfde wijze ontwaar worden, en tevens

VEROOTMOEDIGEN, zie Demoedigen,
VEROVEREN, zie Bemagtigen.
VERPANDEN, zie Beleenen.
VERPLETTEREN, zie Breken.
VERPOOZEN, zie Aflossen.
VERRADEN, zie Openbaren.
VERRASSEN, zie Betrappen.
VERRIGTEN, zie Bedrijven.

VERS.
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VERROEREN, ROEREN, BEWEGEN.
heeft. FRISCH worth somtijds in denzelfden
Vanplaats doen veranderen, hetzij gezin gebezigd. Het vleesch is nog frisch.
heel, hetzij ten deele. Een ligchaam BEWEEGT
Meestal, echter, ziet het meer op de uiterlijke blijken van jeugdigheid en onbedorvenzich, wanneer het eene andere ruimte, hetzij klein of groot, inneemt. Geen blad aan de
heid. Een frissche tak, in tegenoverstelling
boomen bewoog zich. Het isgezond,
zich, na
van eenen dorren. Frissche rozen. Frissche
het eten, te bewegen. ROEREN en VERROEREN
tabak. Derhalve zijn frissche troepen zoodaworden niet van levenlooze voorwerpen
nige, die er welgesteld uitzien.
g
ezegd. Roeren wordt vooral van eene om
en om gaande, of ook golvende beweging VERSCHALKEN, zie Bedriegen.
gezegd. Roer den brij. Van daar, figuurlijk :
nu kan hij zich weer roeren •; in rep en roer VERSCHEIDEN, zie Allerhande.
brengen •; en de spreekwoordelijke uitdrukking • hoe meer men zulke dingen roert, hoe VERSCHEIDENHEID, zie Onderscheid.
meer zij stinken. Doch roeren heeft ook den
zin van verplaatsen, van de eerie plasts Haar VERSCHIETEN, zie Verkleuren.
de andere brengen. Van bier roerende goederen, eigenlijk goederen, Welke men roe- VERSCHIL, zie Onderscheid.
ren, dat is verplaatsen, kan. VERROEREN ziet
op den eersten aanstoot ter beweging • het VERSCHOONLIJK, zie Vergeefltjk.
duidt dus eenegeringere beweging aan.
Daarom is, wanneer men zegt • hij durft VERSCHRIKKEL1JK, zie Afgrijsseltjk.
geenen vinger verroeren, de ontkenning
sterker, dan in dien men daarvoor bewegen VERSLAG, zie Mare.
bezigde.
VERSLIJTEN, zie ilfsltjten.
VERROTTING , zie Bederf.
VERSMADEN, zie Verachten.
VERRUILEN, VERWISSELEN.
Zich van iets ontdoen, en jets anders in de VERSP1LLEN, zie Doorbrengen.
lasts stelleri. Bij VERRIALEN heerscht het
P
begrip, dat men zulks opzettelijk, en met VERSPREIDEN, zie Uitbreiden.
eens anders bewilliging doet. Ik heb mijnen
rotting, teen zijne tabaksdoos, verruild. VERSTAAN, zie Begrijpen.
VERWISSELEN komt zelden in dien zin voor,
tenzij met betrekking tot geldspecien, waar- VERSTAND, zie Oordeel.
voor verruilen nietgebruikt wordt. Goudeld teen zilvergeld verwisselen. Anders VERSTAND1G, zie Geleerd.
g
beteekent verwisselen enkel jets anders nemen, hetzij bij vergissing, hetzij ook opzet- VERSTELD, zie Verbacad.
telijk, maar zonder dat daartoe de toestemmin g van eenen anderen persoon vereischt VERSTOREN, zie Verdelgen.
wordt. 1k had daar mtjnen hoed teen dien
van eenen onbekenden verwisseld. Nadat ik VERSTOREN, zie Belgen.
ntijn staatsiekleed met mijn huisgewaad verVERSTOUTEN (ZICH), zie Durven.
wisseld had.
VERRUKKEN, zie Bekoren.

VERSTRIKKEN, zie Bedriegen.

VERRUKKING, zie Blijdschap.

VERSTROOID, IN

VERSAAGD, zie Blood.
VERSCH, FRISCH.
Gaaf, onbedorven, nog jong. Inzonderheid
is VERSCH, in dezen zin de tegenstelling van
oud. Versche melk, versche boter, versche
etjeren, versch vleesch, ongerookt en onkeld, versche visch, versch water. Zoo zijn
versche troepen, die pas aankomen, die nog
niet in hetgevecht geweest zijn. Eene versche
wonde is zulk eene, die men pas gekregen

GEDACHTEN.

is diegene, die, door over
iets na te denken, verhinderd wordt van op
hetgeen buiten hem omgaat , te letten •;
VERSTROOID is men, wanneer men, door afwisselende indrukken van buiten endaarmerle verbondenegedachten , weerhouden
wordt van zich te be ales tot het onderwerp,
waarover men behoorde te denken. Die in
hetgeheel niet denkt, is zoo wel verstrooid,
als hij, die in gedachten is •, niemand zal dus
gaarne verstrooid heeten. In gezelschap
moet men niet ingedachten zijn, zoo men
IN GEDACETEN
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niet voor verstrooid wil aangezien warden ,
maar het is noodzakeliik, in gedachten te
zijn wanneer men, alleen zijnde, over iets
na te denken heeft; diegene ware verstrooid,
die, in zulk een geval, niet in gedachten
was. Het zeggen : ik was daar in gedachten
is menigmaal de ijdele verontschuldiging ,
waarmede zich de verstrooide behelpt, wanneer hi' verzuimd heeft, behoorlijke oplettendheid te gebruiken.
VERSTROOIJEN, zie Arleiden.

VERZ.

VERWACHTEN, zie Aftvachten.
VERWEKKEN, zie Telen.
VERWELKEN, VERDORREN.
Zijne frischheid verliezen. VERDORREN is
dor, dat is, droog worden, en wel zoodanig
droog, dat de levenssappen ontbreken. VERWELKEN, afgeleid van wel, voor vel, zou el enlijk vellig, slap worden, of verslensen, beteekenen.En daarmede stemt het gebruik volkomen overeen. Een boom verdort. Bloemen
verwelken.

VERTALEN, zie OrnschrOven.
VERWERVEN, zie Verkrifgen.
VERTE, zie Afstand,
VERWIJDERING, zie Arstand.
VERTELLING, zie Fabel.
VERWIJDERING, zie Oneenigheid.
VERTEREN, zie Doorbrengen.
VERTIER, zie Aftrek.
VERTOLKEN, zie Omschrijven.
ERTOOG, BETOOG.
V
Ontwikkeling met woorden, om iets aan
te toonen, of te bewijzen. BETOOG is eenvoudig de uiteenzetting der gronden, waar-:
op een bewijs rust. VERTOOG is een geschrift,
of mondelinge rede, strekkende, om te overreden. Die zaak behoeftgeen breeder betoog . Welk een langwijlig vertoog , ter
aantooning van iets, dat van zelf spreekt !

VERTOORNEN, zie Belgen.
VERTREK, zie Kanner.

VERWIJL, UITSTEL, OPONTHOUD.
Een vertoeven met jets. VERWIJL drukt dit
zonder nevenbegrip uit, en geeft het eenvoudige denkbeeld van het daartoe gebezigde
tijdverloop. Will, op zich zelf, beteekent
tijdverloop. Zonder verwijl. De zaak lijdt
te lang.
geen verwijl. Dat verwijl duurt ma to
OPONTHOUD duidt

eene vertraging aan, door
toedoen van anderen veroorzaakt. Zend bren-

ger dezer, zonder eenig oponthoud, terug. Het
oponthoud was beaten ntijne schuld. UITSTEL

is de daad van uitstellen, en dus eene vertraging door eigen toedoen. 1k zal uwen last
y onder uitstel volvoeren. Zoo is uitstel is geen
afstel eene spreekwoordelijke uitdrukking,

om te kennen te geven, dat, als men eene
zaak lang uitstelt, men haar daarom toch niet
laat varen.

VERTREKKANER, zie Kanter.

VERWIJT, zie Blaam.

VERTREKKEN, zie Afsteken.

VERWIJZEN, zie Doemen.

VERTREKKEN, zie Afreizen.

VERWISSELEN, zie Veranderen.

VERTROUWEN (OP IETS), zie Bouwen.

VERWISSELEN, zie rerruilen.

VERVAARDHEID, zie Angst.

VERWITTIGEN, zie Birigten.

VERVAARDIGEN, zie Bedrijven.

VERWOED, zie Dol.

VERVAARLIJK, zie Akelig.

VERWOESTEN, zie Afloopen.

VERNAL, zie Drinkgeld.

VERWOESTEN, zie Verdelgen.

V ERVOEREN, zie Bekoren.

VERWONDEN, zie Kwetsen.

VERVOR1VIEN, zie Hervorinen.

VERWONDEREN, zie Bevreemden.

VERWAAND, zie Hoovaardig.

VERWONDEREN, zie Verbazen.

VERWAARLOOZEN, zie Veronachtzanten.

VERZACHTEN, zie Matigen.
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VERZAD1GEN, VERZADIGEN.
wonen, of even veel welk ander, met niet
Tot bevrediging van den eetlust spijs doen
dat , van over een onderwerp te raadplegenieten •, eigenlijk, zat maken. VERZADIGEN iS,
gen. Die laatste beteekenis daarentegen, is
naar den vorm, het voortdurende werkwoord
eigen aan het naamwoord vergadering, afvan VERZADEN, (loch, gelijk vele dergelijke,
el id van het onzijdig werkwoord vergadezonder verschil van beteekenis. Er schijnt
ren. .Eerie vergadering van kunstenaars, wit
geen verzaden, of verzadigen, aan hem. Ook
de ingekomene proefstukken te beoordeelen.
beide figuurlijk : om uwe weetgierigheid te
De statenvergadering.
verzaden
of te verzadigen. Echter is alleen
,
verzadigen, niet verzaden, het kunstwoord VERZEGELEN, TOEZEGELEN, ZEGELEN.
der scheikunde, voor het lat. saturare.
Met een zegel sluiten. Men zegt, on rschillig, eenen brief verzegelen, of toezegeVERZAKEN, zie Afzweren.
len. Hetpakje was toegezegeld, of verzegeld.
Niettemin heerscht bij TOEZEGELEN meer het
VERZAMELEN, VERGADEREN, VERGAREN.
begrip der daad, bij VERZEGELEN meer dat der
Bijeen brengen. Zoo men, tusschen VERdaardoor te wee gebragte verzekering. Eene
ZAMELEN en VERGADEREN, in de eigenlijke benalatenschap verzegelen , niet toezegelen.
teekenis, eenig verschil veil vinden , zoude
Het onzamengestelde ZEGELEN ziet inzonderhet hierin moeten bestaan, dat vergaderen
heid op het aanhechten van een zegel ter
meer den zin heeft van naast elkander, digt
bekrachtiging : met het koninklUk wapen
• den zin van
bijeen, brengen, verzamelen , meer dien van
gezegeld ; en heeft bovendien
tot eenen hoop brengen. Vergadert de oudhet opdrukken van eenen stem el om een
sten, versamelet de kinderkens, leest men in
papier, to en betaling van zekere kosten, in
de bijbelvertaling. No tans vindt men ook
regten bruikbaar te doen zijn. Van daar
aldaar : IN vergadert de waterers der zee
zegelpapier, zegelkantoor. De houder van
als op eenen hoop, zoo wel als versamelen bij
eenen wissel op ongezegeld papier kan geerie
hoopen. Maar een wezenlijk verschil is, dat
regtsmiddelen we ens denzelven aanwenden,
alleen vergaderen ook onzijdig is, en hetzij
alvorens ht:j de boete van het zegelregt voldaan
als bedrijvend, hetzij als onzijdig werkwoord,
hebbe.
voor het zamenkomen, of doen zarnenkomen
van eene raadsvergadering gebezigd wordt. VERZEGGEN, VERZWEREN.
Den raad vergaderen. De raad vergadert.
Bevestigen, dat men iets niet zal doen.
VERGAREN is niet dan eene insmelting van ver .
Het verschil tusschen beide woorden is door
gaderen ; evenwel wordt het alleen in den
de zamenstelling zelve kennelijk. VERZWEREN
eigenlijken, niet in den zoo even opgegeven,
is het bevestigen, dat men iets niet zal doen,
zin, in plaats van vergaderen gebruikt, of
bij eede. VERZEGGEN is het eenvoudiglijk door
anders, als het boekbinders kunstwoord voor
zeggen verklaren. Van daar, dat het eerste
het bijeenleggen der onderscheidene vellen
woord enkel van ernstige zaken, of althans
bockvan een in te binden of in te naafi
ernstige verzeggingen, kan te pas komen.
werk. Een dergelijk verschil heeft plaats
Hi' verzwoer alle hulde aan den vorst. Het
tusschen de afgeieide naamwoorden VERZAMEspel verzweren. Waartegen verge en als
LING en VERGADERING. Beide beteekenen, voorlit uit onbedachtheid geschiedende , en
eerst, de dad van verzamelen of vergaderen.
daarorn ook vaak onvervuld blijvende, aanBe vergadering van aardsche schatten. De
leiding heeft gegeven tot het spreekwoordeverzameling van het verstrooide. Verzamelijk gezegde : verzeg niets, clan uwen neus al
te bijten.
ling heeft bovendien de heteekenis van hetgeen verzameld is. Eene verzameling van
gezangen. Vergadering of liefst vergaring, VERZEGGEN (ZICH), VERZWEREN (Zion).
komt, in zulken zin, slechts in weinige geWederkeerige werkwoorden van die van
vallen voor : als : eene vergaring van veil in
het voorgaande artikel, loch met eene geientands ingewanden, en an gelijkbeduidend
heel tegenovergestelde beteekenis, namelijk,
met eene verzameiing , of ophooping • vervan bevestigen, dat men jets zal doen, zich
zameling, namelijk, hier genomen zijnde voor
tot iets verbinden. LICK VERZWEREN heeft in
het naamwoord, niet van het bedrijvende
het algemeen den zin van zich, bij eerie ververzamelen, maar van het wederkeerige zich
binden. Zij verzwoeren zich elkander getrouw
te blijven. Zion vEnzEGGEN ziet bijzonder op
verzamelen. Zoo zegt men ook : eene verzameling van menschen, van kunstenaars, enz.,
eene verbindtenis, om ergens ten bezoeke te
dat is, een aantal menschen, kunstenaars,
komen. Gij moet u niet verg e en, Wij warm
enz.,die zich verzameld hebben, zamengekoverzeid. Het verleden deelwoord, no tans
men, bij elkander gekomen zijn, hetzij toewaarvoor men in lit oval liefst verzegd
vallig, hetzij met eenig bepaald oogmerk,
bezigt, heeft ook den algemeenen zin van
bij voorbeeld, om eene verkooping bij te
toegezegd. Die goederen ziyn verzegd.
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VERZEKEREN, zie Bekrachtigen.

VIJAN.

met vettigheid bezoedeld. Vette vingers, smerige vingers.

VERZETTEN, zie Beleenen.
VEULEN, zie Paard.
VERZETTEN (ZICH), zie Aankanten.
VEZEL, zie Draad.
VERZOEK, zie Aanzoek.
VERZOEKING (IN) BRENGEN, zie Janvechten.
VERZOENEN, zie Bevredigen.
VERZWEREN, zie Verzeggen.
VERZWEREN (ZICH), zie Verzeggen (Zic)c).
VET, SMEER,VETTIG, SMERIG.
Eeriewitachtige, smijdige, en ook bij het
leven, gevoellooze stof, in het ligchaarn van
dieren, gevormd door afscheiding der overtollige voedende sapper]. VET is die stof
in het dierlijk ligchaam, waar die ook aariwezig zij •; SNEER is eerie bijzondere benaming
voor het vet, dat rondom de nieren en darmen
van siagtbeesten zit. Vet is ook het uitgebraden ofafgekookt vet van vleesch, hetzij in den
ontbondenen of in den wedergestalden toestand ,tot spijs dienende,van waar de spreekwijs : het vet is van den ketel, het meeste
voordeel der zaak is reeds weg. Het gesmoltenvet, waarvan kaarsen gemaakt worden,
beet smeer • doch wanneer het van de branderide kaars weder afdruipt, wordt het kaarsvet geheeten. Buitendien is smeer, niet vet in
het algemeen, eerie smijdige zelfstandigheid,
geschikt, on] over iets anders heen gesmeerd
te worden.Van daar, het bijvoegelijke SMERIG,
voor hetgeen van zoodanige zelfstandigheid
is.of daarnaargelijkt. Die grutten zijn smerig
gekookt. VErricr, daarentegen, is niets anders
dan vetachtig; en het bijvoegelijke vet, voorzien vandatgeen, wat door het naamwoord
wordt uitgedrukt. Pet vleesch is dus vleesch,
waaraan veel vet is. In verdere beteekenis,
evenwel, duidt het bijmegelijke vet ook het
voorzien zijn van eerie vettige, naar dierenvet eenigzins gelijkende, zelfstandigheid aan.
Vette room. Die boterham is mij niet vet genoeg. Ook wordt het gezegd van eenen grond,
die vele plantvoedende deelen bevat. Een vet
land. En bij verdere overdragt, van andere
dingen, die eene zekere mate van overvloed
opleveren. Een vet ambt. Van hier de spreekwijs • het vette der aarde, een overvloed van
gewenschte dingen, aardsche goederen. Zoo
ook vettejaren, dagen, voordeelige tijden.
In het algemeen is vet het beeld van overvloed. Dus zijn vette letters, die overvloedig
dik zijn; een vet penseel, bij schilders, dat
overvloedig verw van zich geeft. In geene
van deze beteekenissen is smerig te gebruiken, maar wel, gelijk merle vet, in die van

VIERHOEK, VIERKANT.
Eene oppervlakte, die vier hoeken heeft,
moet noodwendig ook vier kanten of zijden
hebben, en, omgekeerd, de oppervlakte, die
vier kanten heeft, moet even noodwendig
vier hoeken hebben. Is die oppervlakte evenwel overigens onregelmatig, dat is, zijn de
kanten van onderscbeidene lengte, en gevolgelijk de hoeken, naar de wiskundige bewoording, van verschillende grootte, zoo zijn
het de hoeken,. die het meest in het oog
vallen, wanneer men de hoedanigheid der
figuur wil be glen. Zijn echter de kanten,
en, bij gevolg daarvan, ook de hoeken, aan
elkander volkomengelijk, zoo is het de volstrekte regelmagtigheid der figuur, die de
gewaarwording treft, en deze openbaart zich
eerder bij het aanschouwen der kanten, dan
door het metes der hoeken. Van daar, misschien, dat de benaming VIERKANT, in de
wiskunde, en zelfs in de dagelijksche taal,
meer bijzonder eigen is aan den gelijkzijdigen VIERHOEK. Een onregelmatige vierhoek,
niet vierkant. Het vierkant van den cirkel
zoeken, niet den vierhoek.
VIERKANT, zie Vierhoek.
VIJANDSCHAP, HAAT, WROK.
VIJANDSCHAP is eene wederkeerige betrekking tusschen twee personen, of ook twee
volken, door welke zij elkander wederzijds,
door list ofgeweld zoeken te benadeelen en
afbreuk te doen. Twee breeders moeten niet
in miandschap levee. Om der oude vjandschaps wil. Zoo zijn twee oorlogvoerende
mogendheden met elkander in vtjandschap.
Dergelijke vijandschap, en ook die tusschen
bijzondere personen, waarbij somtijds eigenbelang de eenige drijfveer tot wederkeerige
benadeeling is, onderstelt niet altoos persoonlike afkeerigheid. HAAT, daarentegen, is, op
zich zelve, niet anders, dan eene zoo sterke
persoonlijke afkeerigheid van iemand, dat
men zich daardoorgenoopt vindt, om genoegen te scheppen in deszelfs ongeneugten.
Niet noodwendig is het begrip van dadelijke
benadeeling daarmede verknocht. Den haat
des yolks op zich laden. Echter wordt vi'andschap ook, buiten bet straks geopperde
denkheeld der wederkeerigheid, in ruimeren
zingenomen voor de geneigdheid, om te benadeelen. lemand vijandschap toedragen.
In dezen zin, dan, is vzjandschap ten naauwste met haat verwant. Beide zijn vereenigd
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in

WROK, eerie hevige , opgekropte, gebelgdheid, namelijk, die even zeer persoonlike afkeerigheid, als de zucht, om zich
door benadeeling te wreken, te wee brengt.

VILLEN, zie Afstroopen.
VINDEN, zie Aantreffen.
VINNIG, zie Bits.
VAAL,
Eerie kortstondige, voorbijgaande, onstuimigheid der weersgesteldheid. Bui ziet bierbij inzonderheid op de onstuimigheid, VLAAG
op de kortstondigheid. De bui komt opzetten,
— is al over. Maartsche buzjen. De lucht is
vol buijen. Gure via ere. stormwind
verhief zich bij via en, Men zegt , in
zamenstelling , donderbui , onweersbui
regenbui, en dondervlaag, onweersvlaag,
regenvlaag, mitsgaders stormvlaag en windvlaag, niet stormbui of windbui. Ook
worth vlaag zelfs met een tegenovergesteld
begrip van dat der onstuimigheid, gebezigd:
bij vlagen brak de zon weer door •; en in het
algemeen voor elke kortstondige afwisseling:
eene vlaag van koorts, van gekheid, van razerni j. krijgt tusschen beide wel Bens eene
vlaag van gezond verstand. Bui wordt niet
op die wijze, maar wel voor eene afwisseling
van geluimdheid gebruikt ik trot hem in
eene kwade, eene goede,bui.
VLAK, zie Plak.
VLAM, zie Brand.

VLIE.

woord, niet vleug els of wieken, in de la ere spreektaal, voor groote, pootige, handen
gebruikt wordt. In de verdere figuurlijke
spreekwijzen is dezelfdeonderscheiding waar
te nemen. Men zegt : iemand op zijne eigene
wieken laten drijven, voor hem aan zijne
eigene krachten overlaten •; de vlerken laten
has en voor zich neerslagtig aanstellen; en
telkens, wanneer het begrip van voortsnellin g hoofdzakelijk in aanmerking komt, vleugels, als : de vrees maakte hem vkugelen.
Zoo worden aan den wind, de liefde, enz.,
vleugelen, niet vlerken of wieken, toegeschreven. No tans worth vleugel, als het algemeed waar ook een
nere woord, somtijds gebezig,
der beide andere zoude te as kunnen komen.
Iemand de vleugelen korgen, hetzelfde als
kortwieken, voor hem in zijn vermogen
el waarvoor voorheen vlerk,
beperken. Vleug,
als de benaming van de zijdelingsche uitbreiding van eerie krijgsbende, of van een gansch
leer. Hi' stond op den vleugel van het batalJon. De regter vkugel drong door. Even zoo de
vleugel van een gebouw. En : onder iemands
vleugelen, voor onder deszelfs bescherming.
VLEUGEL , zie Vlerk.
—UDEN.
VLIEDEN, m
Men MIJDT deplaats , den persoon , of de
zaak, die niet tegenwoordig is; men VLIEDT,
wanneer die tegenwoordigheid reeds daar is,
of op het punt staat van te zullen plaats grijpen. Iemands tegenwoordigheid mijden is
dus zorgen van zich niet op eene plaats te
begeven, waar hi' zich bevindt. remands tegenwoordigheid vlieden is zich we be even telkens, wanneer hij in de nabijheid verschijnt.

VLEESCHHOUWER, zie Stager.
VLEIJEN, zie Fleemen.
VLEK. zie Plak.
VLERK, VLEUGEL, WIEK.
Het werktuig aan het ligchaam der vogelen,
VLEUGEL
door middel van hetwelk zijegen.
vli
drukt tit letterlijk uit, als zamengesteld van
vleug, (wortel van het oude werkwoord
gen, thane vliegen,) en den uit an el, die de
beteekenis heeft van een werktuig, of iets
waarmede ietsgedaan word t. In VLERK, eigenvan vledderen, fladderen
, ligt
lijk vledderik,
hoofdzakelijk het denkbeeld der uitgespreide
vederen. WIEK, met wig verwant, ziet inzonderheid op de pennen, door middel van welke
de vogel zijne kracht van beweging aanwendt.
Daarom hebben ook insekten vleugels, en,
in eenen ruimeren zin genomen, zoo men
wil, vlerken, maar geene wieken. Een molen,
daarentegen, bij overdragt, wieken, maar
geene vleugels of vlerken, terwiji het laatste

VLUGTEN.
VLIEDEN ,
Snel wijken, uit vrees voor een wezenlijk,
of vermeend , gevaar. BI' VLIEDEN verdwijnt
somtijds het begrip van vrees, en bligt enkel dat der snelheid, als: alle roues zal ran u
vlieden. Maar just daarom is vlieden , wanWeer het in den zin van VLUGTEN, of uit vrees
wijken, gebezigd wordt , van eene sterkere
beteekenis , naardien , in dit geval , het begrip der meerdere snelheid , natuurlijk dat
der meerdere vrees verwekt. Wanneer men
dus van remand zegt. dat hi' uit het land
vlugtte, geeft men enkel te kennen , dat hi'
nit vrees voor eenig gevaar, snel vertrokken
is, echter kan hij zeer wel, vooraf , orde op
zijne taken gesteld hebben, en op de gewone
wijze gereisd zijn geen van beide wordt ondersteld, wanneer men zegt , dat hi' uit het
land vlood.

VLIETEN, VLOELIEN, STROOMEN.
VLOEIJEN is

het algemeene woord voor de be-

ligehamen
, wier bestanddeelen
ging
dier
we
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geenen vasten zamenhang hebben , en die
daarom door de benaming van vloeibare ligchamen, of vloeistoffen, onderscheiden worden. Daar de Rijn weleer in zee vloeide. Er
vloeiden tranen langs hare wan en.

VLIETEN

is, in eene en dezelfde rigting, voortvloeijen,
STROONEN hetzelfde, doch met eene sterkere
beweging. Van een beekje zegt men, dat het
vliet, niet dat het stroomt •; van eene rivier,
dat zij stroomt • niet dat zij vliet. Overigens
wordt vlieten alleen van de onveerkrachtige
en druppelende vloeistoffen , gelijk water
wijn, olie, enz., gebezigd • vloeijen en stroomen ook van de veerkrachtige en niet druppelende, gelijk de lucht, stoom, enz.
VI DEN, zie Yoe en.
VIAJT, zie Bevltjtiging.
V1AJT, zie Liver.
I JT1G, zie Liver.
VL

VOEG.

afwenden. Het dobbelspel verwenschen is: het
van zich weg wenschen, dat is, er zich niet
meer mede willen inlaten.
VLUG, VAARDIG.
Snel in beweging en in werkzaamheid.
sommige gevallen zijn beide woorden onverschillig te gebruiken, omdat in elk derzelven
het hier opgegevene dubbel begrip lit. Hi'
is VAARDIG, of VLUG, in al zijn bedrijf. Vlug,
of vaardig, met de pen. In vlug l it no tans
vooral het begrip der snelheid van beweging,
in vaardig, dat der snelheid van werkzaamheid. Men zegt : wat is zij vaardig met de
tong, omdat de tong hier voor de spraak
genomen, en op eerie andere werkzaamheid dan loutere beweging gedoeld words
en : vlug ter been , opdat men daarbij
alleen, of hoofdzakelijk,
op de snelheid der
beweging ziet. Zoo, met betrekking tot den
geest, vlug, wanneer alleen aannemen of outvangen met schielijkheid in aarimerking
komt : een vlug begrip, en : vaardig, wanneer het zake is, iets te verrigten : men moet

VLIJTIG, zie Arbeidzaain.

even vaardig tot vergeven zijn, als een ander
tot beleedigen. Zoo heeft vaardig,in het alge-

VLOEIBAAR, zie Dun.

meen, de beteekenis vangereed om jets te
doen. Men behoeftnooit naar mij te wachten,
ik ben altoos vaardig, niet ik ben altoos vlug.
Daarom is ook slug weinig van levenlooze
din en te bezigen, wel vaardig, in den zin
vangereed, in den vereischten toestand, om
dadelijk gebruikt te worded tot het einde,
waartoe zij bestemd zijn. Het eten is vaardig.

VLOE1JEN, zie Vlieten.
VLOEKEN, VERVLOEKEN, VERWENSCIEN.
Hevig met kwaad bedreigen. VLOEKEN
wordt ook onzijdig genomen voor zoogenaamde vloekwoorden voortbrengen, gelijk
dit in de laagste spreektaal plaats heeft,
zonder dat daarbij jnist eene bedreiging
bedoeld wordt. Voorts beteekent het, bedrijvendgenomen, even als VERVLOEKEN, de mismet eene plegtige
n oegdheid over iets ,
bevestiging, te kennen even. Hij vloekte,
of vervloekte, het uur, waarop hi' haar het
eerste zag. Verder is vloeken, of vervloeken,
in den bijbelstijl, met toebede, of gewisse
aankondiging, van alle zoodanig onheil
bejegenen, als waarmede de overtreders der
Mozaische wet bedreigd waren, en hetwelk
men den vloek der wet noemde : zegent ze,
die u vervloeken. Onder zich zelven vervloeken, verstaat men zich zelven allerhande
onheil toewenschen, ingevalle men geene
waarheid spreekt. Hi' be on hens selven te
vervloecken. Bijbelvert. VERWENSCHEN is
eigenlijk, van zich we wenschen. Zoo is
het : dat u de duivel hale ! in den eigenlijken
zin, eene verwensching. Daarentegen: ik
wenschte, dat gij de beenen braakt, een
vloek, maargeene verwensching. Zoo leest
men, in de oude tooversprookjes, van verwenschte, niet vervloekte, prinsen en prinlessen. Bat lastige wijf met haar verwenscht
bezoelc niet vervloekt bezoek • een bezoek,
namelijk, dat men gewenscht had, te kunnen

VLUGTEN, zie Vtieden.
VOCHTIG, zie Nat.
VOEDSEL, zie Jas.
VOEDSEL, zie Spajs.
BETAMEN.
VOEGEN, VLIJEN ;
Gelegen komen, aangenaam zijn --behoorlijk zijn. VLIJEN is, eigenlijk, al plooijende en buigende schikken VOEGEN is
schikken, passen, onderling verbinden. Men
vlijt tureen in het hok. De schrijnwerkers
voegen hun werk met lijm. Het gebruik heeft
het vltjt mij, enz., aangenomen, in den
zin vangelegen komen, wel van pas komen,
en daarom aangenaam zijn. Het vlijt nt4j
g
eenszins , u af te wachten. Daarvoor vindt
men ook het voegt mij geenszins gebruikt.
Voegen, evenwel, heeft eenen anderen zin,
e
en
g elijk uit de zamenstellingen welvoegelific

bevoegd, bevoegdheid, blijkt. Het een men,

in den eigenlijken zin gesproken, bij elkander
voegt, is niet altoos het een meetkunstig op

of aan elkanderpast, maar wet het een bij
elkander behoort. Bij overdragt, is derhalve
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het voègt mij, u,enz., het is voor mij,u, enz.,
behoorlijk ; anders het BETAAMT mij, u, enz.
Tusschen voegen en betamen, intusschen
bestaat dit verschil, dat bij betamen meer gedacht wordt aan een regt, of eene hoedanigheid despersoons, waardoor jets al of niet
voor hem behoorlijk is, bij voegen, aan het
oordeel van anderen daaromtrent. Het betaamt u niet (gij hebt een regt), nuj op
zulk eene wijze te bejegenen. Het voegt eenen
bejaarden man niet (het is, naar het oordeel
van anderen nietibehoorlijk), zzch zoo kinderachtig te gedragen. Zie voorts Behooren.

VOOR.

duet. Zoo is het opstellen van eene volmaakte
spraakkunst niet in eens menschen vermoen ; maar eerie volledige spraakkunst is
B
zoodanig eene, waarin alle deelen en afdeelinen
g
behandeld zin • en eene volkomene
spraakkunst ware die, waarin die bijzondere
deelen en afdeelingen, alle naar behooren,
en op eene in alle opzigten doelmatige wijze,
zouden voorgesteld zijn. Zoo is er slechts
eene volmaaktheid • maar een werk kan vele
volkomenheden hebben, zonder no tans van
gebreken vrij zijn. Zie Volmaking.
VOLMAAKT, zie Volledig.

VOEREN,
zie Leiden.
VOLMAAKTHEID, zie Volmaking.
VOLBRENGEN,

zie "ken.

VOLBRENGEN,

zie Bewerken.

VOLMAKEN,
VOLBRENGEN, zie Eindigen.
VOLDOEN, zie Betalen.
VOLDOEN, zie Afbetalen.
VOLDOEN, zie

Bevredigen.

VOLDOEN, zie Beantwoorden.
VOLEINDEN, zie Eindigen en Volmaken.
VOLEINDIGEN, zie Eindigen en Volmaken.

VOLTOOIJEN, VOLEINDEN (VOLEIN-

DIGEN).

Volledig en volkomen maken •; geheel afmaken, VOLEINDEN, of VOLEINDIGEN, onderscheid t
zich daardoor van VOLTOOIJEN dat bij het
laatste meer aan werkelijken arbeid gedacht wordt. Men voleindigt eene redevoering, wanneer men ze ten vollen uitspreekt •;
men voltooit het opstel derzelve , wanneer
men hetgeheel afwerkt. VOLMAKEN komt
sours in den zin van vollootjen voor, als : toen
het gansche huis volmaakt was. Meestal
echter neemt men volmaken voor van gebreken bevrijden, tot meerdere volkomenheid brengen, en, in dien zin, blijft er, aan
een werk, hetwelk men voltooidheeft, di
wijis nog veel te volmaken overig.

VOLHARDEN, zie Aanhouden.
VOLHARDEND, zie Bestendig.
VOLK, zie Natie.
VOLKOMEN, zie Voltedig.
VOLLEDIG, VOLKOMEN, VOLsMAAKT.
VOLLEDIG is et een al zijne leden heeft,
en kan derhalve alleen gezegd worden van
lets dat ocheidene
leden of deelen
nders
heeft. VOLKOMEN is van alle bestanddeelen,
en van deze in eene behoorlijke en doelmatige inrigting, voorzien. VOLMAAKT is, in
den volstrektsten zin, vrij van alle gehrek.
God alleen is volmaakt. Echter wordt het
woord niet altoos in dien strengen zin genomen, maar dikwijls met volkomen verwissell. Zij vaart volmaakt wel, in plasts van
volkomen wel. Zij geniet de volmaakste
gezondheid, dat is, eene volkomene. Eigenlijk gezegd, is er even min eene volmaakte
gezondheid, als iets anders volmaakts op
aarde. Volkomen, evenwel, is zij met re
te noemen, wanneer het een daaraan mogt
ontbreken, aan de behoorlijke en doelmatige
gesteldheid des ligchaams geenen hinder

i

VOLMAKING, VOLMAAKTHEID.
VOLMAAKTHEID is de hoedanigheid van volmaakt, dat is, vrij van alle gebreken, te zijn •;
VOLMAKING, de daad van volmaken voor van
gebreken bevrijden genomen ; zie het vorige
artikel. De mensch, als een volmaakbaar
wezen, behoort steeds aan zijne volmaking te
arbeiden, hoezeer hij zeker zzj van de volmaaktheid niet te bereiken.

VOLOP, zie Rijkelijk.
VOLTOOIJEN, zie Volmaken.
VONNISSEN , zie Doemene
VOOR DAT, zie Aleer.
VOORAL, zie Inzonderheid.
VOORBEDUIDEN, zie Aankondigen.
VOORBERIGT, VOORREDE.
Een opstel, hetwelk een schrijver, bij de
uitgave van zijn werk, vooraan plaatst. Een
VOORBERIGT moet beknop,
t eene VOORREDE
kan menigmaal eene tamelijke uitgebreid-
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van den minister van oorlog, benoemd. In
held beslaan. In een voorberigt worden ,
eene raadplegende vergadering, beet ook de
gerneenlijk , slechts eenige bijzonderbeden
breede ontwikkeling van een voorstel, of een
medegedeeld, Welke de schrijver voor den
daarover door andere leden uitgebragt gelezer wetenswaardig acht. In eerie voorrede
voelen, eene voordragt.
geschiedt dit niet alleen omstandiger , maar
dezelve handelt ook dikwijls van het Joel en
de strekking des werks, van de wijze, hoe de VOORGEVEN, BEWEREN, VOORWENDEN.
Het een iemand BEWEERT, is tot dus verre
lezer bet te gebruiken hebbe , en van de benog onbewezen ; aan het een hi' VOORGEEFT,
langriikheid der daarin bevatte std.
is veelal met reden te twijfelen •; weet men,
dat hi' het slechts VOORWENDT, zoo slaat men
VOORDEEL, zie Baal.
ergeen geloof aan. lien beweert, dat er een
wapenstitstand gesloten is. Onlangs hebben
VOORDEEL , zie Belattg.
smudge lieden op nieuw voorgegeven, dat er
meerminnen bestaan. Zij gaf hoofdplyn
VOOR DEZEN , zie Voorheen.
voor. Degevangene is, naar zijn voor even,
nog eene twintig jaren oud. Zoekt gij dit tot
VOORDRAGT , VOORSTEL, VOORSLAG.
uwe verontschuldiging voor te wenden?
Door deze drie woorden worth, onder verschillende wijzigingen, het onduitsche woord
propositie uitgedrukt , te kennen gevende, VOORHEBBEN, ZICH VOORSTELLEN, VOORNENEN,
BESLUITEN.
dat lets geopperd wordt , met oogmerk, om
De daad van frets te willen heeft eene dubdaarop eens antlers toestemming of goeclkeubele betrekking, terugwaarts, en voorwaarts.
ring te verkrijgen. Dit kan met meer of minTerugwaarts, op het voorafgaande ovcrleg,
der nadruk , aandrang , plegtigheid , of ook
en het eindigen of sluiten daarvan, hetwelk
er errs belangstelling geschieden. Het begrip
men door BESLUITEN uitdrukt. Voorwaarts,
van dit alles ligt minder in VOORSLAG , dan in
op de uitvoering. De geringste graad van
VOORSTEL, of VOORDRAGT, dat is, minder in de
verstandelijke inspanning daartoe is , dat
daad van aan remand jets voor te slaan, dan
men zich het een te doen staat VOORSTELT.
in die van aan iemand iets voor te stelten,
Het VOORNENEN onderstelt reeds, dat de geest
of voor te dragon , werkwoorden , van Welke
er zich meer bepaaldelijk merle bezig gehoude gedachte naamwoorden afgeleid zijn.
den, en de middelen van uitvoering bedacht
Wanneer men zich bij eene kranken beheeft. Het VOORREBBEN, eindelijk, duidt dit
vindt, is het al zeer swoon , hem het een of
nog sterker aan, en bevat reeds het denkander geneesmiddel voor te slaan, zonder dat
beeld van aangevangene toebereidselen. Het
men er evenwel veel gewigt aan hecht , of
is zoo veel als in den zin hebben , dock
zulk een voorslag at of niet opgevolgd worde,
wordt, even als die uitdrukking zelve, meest
Men doet iemand eenen voorslag tot een
met betrekking tot iets kwaads gebezigd.
huweliik , zonder daarop te drukken , of er
Wij ontdekten spoedig, wat hij voorhad. Als
sterke beIangstelling in te toonen , aithans
gij frets goeds voorneemt, behoort gij het ook
zonder eenige plegtigheid. Anders is het er
te volvoeren. Wij hadden ons voorgesteld, u
merle gelegen, wanneer men iemand het voorto bezoeken, Niettemin leveren al deze nitstet tot een hu.welijk doet. Ter i'1 de voordrukkin en eenen meer onbepaalden of minslag,als ware het, ter loops,en bij wijze van onder stelligen zin op, dan het enkele bestuiverschillig gesprek, kan gedaan worden, ligt in
ten. Naar het hierboven gezegde , zoude
bet voorstel altos het begrip van opzetteliikjuist in zich voorstellen, voornemen en voorherd. De een aan wre n een voorslag gedaan
hebben, als voorwaarts op de dadelijke uitvoevvordt, kan dien, als ware het ongemerkt,laten
ring ziende, de meerdere stelligheid moeten
voorbijgaan ,geschiedt het bij wijze van voorliggen. Naar deze schijnbare tegenstrijdigstel, zoo kan hij niet 'wet in gebreke blijven,
heid in het gebruik is ligt te verklaren. Men
er op te an twoorden.Voorts, doet de meerdere
kan den lust gevoelen , of zich genoopt vinden,
aan den minderen voorslagen, aannemegike
am lets te doen, en het zich dus voorstellen,
voorslagen, wanneer hij hem tot zijne dienst
wit overhalen. De eene oorlogvoerende mohet voornemen, of het voorhebben, zonder dat
er juist cen rijp overleg voorafgegaan, of dit
gendheid doet aan de andere eenen voorslag
tot een vast besluit gekomen is. Nu is in zulk
van vrede. Het voorstel daartoe zoude te veel
een geval op de uitvoering met minder zebelangstelling aanduiden, en daarom voor de
kerheid te rekenen, dan wanneer het overleg
vredezoekende mogendheid vernederend zijn.
plaats gehad, en men besloten heeft.Vandaar,
Led eener raadplegende vergadering doen
eensdeels, dat van eene raadplegende verin dezelve voorstellen •; mindere ambtenaren
gadering niet gezegd wordt, dat zij zich vooraan hoogere, de ministers aan den koning
stelt, voorneemt, of voorkeeft, maar dat zij
voordragten. Zoo worden de officieren bij het
besluit ; en anderdeels,dat, ook in alle andere
leger, door den koning, meestal op voordragt
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gevallen, het woord besluiten, als stellig het
voorafgaand overleg aanduidende, de vastheld van den wil sterker te kennengeeft, dan
een der drie a ndere woorden. Zoo vele onaangenaamheden deden hem besluiten, of het

VOOR.
vend, zoo kan zelfs dit het komt mzj voor niet
ten eenenmale vrij van hardheid geacht
worden, terwij1 de wellevender bewoording
deze zou zijn : het schijnt mij toe. Het
schijnt mij toe, dat gij u vergist hebt.

besluit nemen, om zijn ambt neder te le en.

VOORHEEN, VOORMAALS, VOOR DEZEN EERTIJDS,
OUDTIJDS, °CLINGS, VAN ODDS.

Alle bijwoorden, een vroeger tijdperk aanduidende. OUDTIJDS gaat het verst terug, en
kan op lang verledene eeuwen zien. Oudtijds
zegt men,
waren de menschen van eene veel
grootere ligchaamsgestalte,dan onze dagen.
OULINGS duidt een lang verleden tijdperk aan,
dock zoo, dat het tot den bekenden tijd beboort. Het is voor de taalkunde zeer flood-

zakelijk, ook de woorden to kennen, die onlings in gebruik waren.V AN ODDS is, eigenlijk,

van eenen lang verledenen tijd af, tot op den
tegenwoordigen tijd toe. Dit gebruik heeft
van ouds: bestaan. EERTIJDS is zoo veel als
vroeger, in vergelijking met den tegenwoordi en tijd, of de eeuw, waarin men leeft.
Eertzjds waren de verschillende standen in
de maatschappij ook door hunne kleederdragt
onderscheiden. VOOR DEZEN ziet op een vroe-

ger tijdperk, dan het tegenwoordige, onbepaald of het tot den leeftijd des sprekers, of
tot een langer verleden tijd behoort. Zoo zeggen oude lieden, wanneer zij op het nieuwerwetsche schrollen voor dezen was het anders.
VOORHEEN zietgemeenlijk op een slechts kort
tijdverloop. Hi' was voorheen in dienst. VOORMAALS is minder ingebruik, doch overigens
incest met eertijds overeenkomende.
VOORINGENOMENHE1D, zie Vooroordeel.
OORKOMEN, TOESCHU NEN .
Eenen indruk te wee g brengen, naar welken zich een voorloopig oordeel bepaalt.
Dat moet Naar wonderlijk voorkomen. Het
schijnt nujtoe dat
,
alles zich wel schikken
zal. VOORKOMEN is anders, als naamwoord,

het uiterlijke, het gelaat, de gedaante, de
houding hij heeft een goed voorkomen. Verder, als werkwoord, bejegenen. Vestig het
cog op al wat u voorkomen mag. Dat is nay
nog nooit voorgekoinen. Daarin lit dan het

begrip van, althans eenige, wezenlijkheid.
Door TOESCHIJNEN, zamengesteld met schtjnen
in den zin van zich laten aanzien, dat zoo
menigmaal bedriegelijk, en van wezenlijkheid ontbloot is, drukt men zich dos nog
meer twijfelachtig nit. Wanneer derhalve
iemands oordeelgevraagd wordt, of wanneer
hi' zich in het geval bevindt van het in eene
raadpleging te uiten, zal het komt mij voor
eene bescheidene uitdrukking zijn voor ik
vermeen. Is echter zijne oordeelvelling,
eenigerlei opzigt, voor eenen anderen grie-

VOORLICHTEN, TOEUCHTEN, INLICHTEN.
Licht, dat is onderrigting, geven in eene
zaak. Men LICHT iemand Ili omtrent eene
zaak, terwij1 hi' bezig is die te onderzoeken,
men LICHT de zaak TOE, wanneer de onderzoeker zich reeds in eenige mate met dezelve
bekend heeftgemaakt, en men LICHT hem
VOOR, wanneer hi'j zich nog eerst tot het
onderzoek voorbereidt. De liefhebber der
geschiedkunde zal in deze gedenkschriften
belangriike inlichtingen ontmoeten omtrent
de geheime woelingen der onderscheidene
parttjen, die, hoe verwijderd ook en verschillende in bedoelingen, thans slechts den eenen,
gezamenlijken , wensch hadden , om dien
g
evreesden slag af te wenden. Het werk is
derhalve eene onontbeerNke toelichting vow.
al wat over de beslissendegebeurtenis geschreven is, en eene niet minder onmisbare
voorlichting voor elk
,
die de verbazende
gevolgen derzelve nit het ware oogpunt
wenscht to leeren kennen.
VOORLOOPIG, VOORBARIG, RIJ VOORBAAT.

Beat hebben van iets is er voordeel, nut,
hulp, of dienst van trekker'. Wanneer men
ergens toe gereedheid maakt, niet om daarvan dadelijk, maar naderhand, bij de voorkomende, verwachte, gelegenheid, voordeel,
nut, hulp, of dienst te hebben, doet men
zulks bij VOORBAAT. Daar wij hopen, ook dat
jaar, u wederom eenige dagen bij ons to
mogen hebben, wordt daartoe reeds, bij voorbaat, uwe gewone kamer in gereedheid
gebragt. Ook wordt degene, die eenen ande-

ren in eenige bestelling of verrigting vooruit
is,gezegd in de voorbaat geweest te zijn.
Het wasgoed, dat wij met het huren van dat
huis in de voorbaatgeweest waren •; want nog
denzelfden dag werd veel hooger hour geboden. VOORBARIG, daarentegen, is degene,

die, door te veel drift, den juisten tijd, om
iets te doen of te zeggen, niet afwacht. Gzj
zoudt datgoed tot veel minder prijs gehad
hebben, indien gij bezadigder waart to work
gegaan • maar gij zijt ook allow even voorbail. Zoo zijn voorbarige schikkirtgen zulke,
welke men maakt, zonder genoegzamen
grond om er op te rekenen, dat er gelegenheld tot derzelver aanwending zal zijn. Zoo
kan het een bij voorbaat gedaan is, somtiids,
van achteren blijken voorbarig geN\ eest to
zijn. Die, gelijk het spreekwoord zegt, oude
schoenen wegwerpt, eer hij nieuwe heeft,
handelt voorbarig . Dat men in de nieu.wsa
ppieren
zoo menigmaal voorbarige berig-
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ten vindt, komt daarvan, dat de berigtgever vaak uit enkele , nog niet naauwkeurig bekende omstandigheden, een best it
opmaakt, hetwelk naderhand blijkt ongegrond geweest te zijn. Een VOORLOOPIG
berigt is dal een hetwelk men bij voorbaat
mededeelt, voor zoo verre men zelf onderrigt is , en in afwachting , dat er
gelegenheid zal zijn , om het voorgevallene
meer omstandig te melden. Voorloopige
schikkingen of bepalingen zijn zoodanige,
welke men beraamt, om eene zaakaan den
gang te brengen, tot dat men zich in de gelegenheid bevindt, om dezelve op eenen vasten
voet te regelen. Wat voorloopig is, vereischt
derhalve bevestiging, of bekrachtiging. Wat
blijkt voorbarig geweest te zijn, moet herroe en of herdaan worden, zoo het laatste
mogelijk is. In de voorbaat te ztjn, leert het
oude spreekwoord, dat ze s t : men moet de
gelegenheid van voren aangrijpen. Den reiziger, die een vreemd land gaat bezoeken, zal
het zeer te stadekomen, indien hi' zich reeds
bij voorbaat, de uitheemsche taal heeft eigen
gemaakt.

VOORMIDDAG, VOORNOEN.
De tijd van ochtend tot middag. Bij vooRNoEN wordt het begrip van NOEN, of middag,
naar den natuurlijken dag genomen. Daarom
is betook, even als nanoen, het voor den
regtsstiji gebruikelijke woord. Te lien uren des
voornoens. Het dient bepaaldelijk tot aanwijzing van het uur, hetwelk men telt, eer de
dag het middaguur bereikt heeft, en is dienvolgens ook zonder rneervoud. VOORMIDDAG,
daarentegen, ook in het meervoud gebezigd,
wordt, in hetgebruik der gezellige verkeering, meest genomen voor het tijdverloop
tusschen ontbijt en middagmaal. Alle voormiddagen doet hzj een toertje te paard. Wij
hebben, door zoo laat aan to el tegaan, heden eenen langen voormiddag gehad. Zoo
beteekent ook de zamenstelling voormiddagsbezoek, een bezoek, niet juist voor den na-

tuurlijken middag, maar voor den middagmaaltijd.
VOORNAAM, AANZ1ENLIJK, GROOT.
Door hoogen stand in de maatschappij
stekend. Lieden in hoogen rang trekken het
aanzien der menigte tot zich. Van daar, dat
A ANZIENLIJK, van persoon gebezigd, in den
hier o pg
e geyen zin genomen wordt. In de
meest eigenlijke beteekenis is aanzienlijk
dat een wat men met genoegen aanziet,
wat behagelijk van aanzien is. De ontkenning
is even wel meest ingebruik. Die aardappe-
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aanzienlijk huis, zoodanig een, dat daarvan
de kenmerken vertoont • onder een aanzienlijk geschenk, een geschenk, dat van waarde
is. Aanzienlijke lieden, ook lieden van aanz.ien, zijn dan zoodanige, die eenen uiterl i ken luister vertoonen gelijk die ge.meenlijk aan eenen hoogen rang verknocht
is. Naar het nieuweregebruik, neemt men
aanzienlijk, als naamwoord gebezigd zijnde
en in het meervoud, met de ruimere beteekenis van zoodanige personen, die hetzij
door hunnen stand, hetzij door hun vermogen, hetzij ook door de uitgebreidheid
hunner betrekking, of wel eigene achtenswaardige hoedanigheden, boven anderen
uitblinken (het fransche notabelen). De vergadering der aanzienlijken. — VOORNAAM is,
even als het lat. prcecipuus, dat een wat
men bij voorkeur uit andere dingen nemen
zou ; en di t is natuurlijk het voortreffelijkste.
Een voornaam schilder is zulk een, Wiens
ee
stukken zeergezocht zijn n• voornaam
koopman, zulk een, met wien velen in handelsbetrekkingen staan • een voornanze winkel, een wel y oorziene en zeer beklante. Van
personen gebezigd, zonder aanduiding van
eenige hoedanigheid, waarom zij uit anderen
n is de reden
hoofde roornaam zouden zij,
alleen daarin te zoeken, dat zij het meeste
aanzien tot zich trekken. Daarom is een
voornaam man hetzelfde, als een aanzienltjk man. — Voorname , of aanzienlijke,
personen hebben eenen rooters invloed,
eenen grooten, uitgebreiden, werkkring,
eene groote magt, kortom vele uiterlijke
grootheid. Uit lien hoofde heet een aanzienltjk of voornaam man, ook een GROOT man.
Met zoodanige of andere bijvoeging, no tans
he ft groot, behalve de eigenlijke beteekenis
als tegenstelling van klein, den overdragtelike zin van eigene voortreffelijkheid, zoo
wel als van uiterlijk aanzien. Een g root man
beteekent derhalve niet altoos een' voornaam
of aanzienlzjk man, maar ook zulk een', die
misschien zonder in uiterlijk aanzien te zijn,
gekend te worden, verhe^
of alsvoornaam
vene persoonlijke eigenschappen bezit. Maar
als naarnwoord gebezigd, en in het meervoud, worth de grooters alleen in den eerst
opgegevenen zin, dat is, van lieden van
eenen hoogen stand in de maatschappii
gezegd.

IJ
VOORNAMELK,
zie Inzonderheid.
VOORNEMEN, zie Besluit.
VOORNEMEN, zie Aanslag.

len ztjn goed van smaak, maar niet aanzienltjk, onaanzienttjk. Een onaanzienlijk huis.

VOORNEMEN, zie Doel.

Daar nu ruimte, overvloed, pracht, behagelijk van aanzien is, verstaat men onder een

VOORNEMEN, zie Voorhebben.
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VOOROORDEEL, DWALING.
Een VOOROORDEEL is eene meening, welke
men zonder voldoendegronden heeft aangenomen ; zij behoeft daarom nog geene
LING te zijn. Dwaling is de tegenstelling van
waarheid; vooroordeel staat tegen het beproefde en op kennis van zaken gegronde
oordeel over. Vooroordeelen voedenwij,
zonder onderzoek • in dwalingen vervallen
wij menigmaal, op den we van de moeijelijkste navorschingen. Bij vooroordeelen is
geene hoegenaamde kennis van zaken noodig;
dwalingen aan menigmaal met zeer di
zinnige, ofschoon onvolledige, wetenschap
gepaard. Het kind heeft vele vooroordeelen,
onder welke ook vele waar kunnen zijn ;
de volwassene verwerpt de vooroordeelen
zijner kindschheid ; maar dit neemt niet
we dat
dat hem veledwalingen blijven aankleven. In eerie duistere eeuw heerschen
vele vooroordeelen • in eene verlichte,
misschien niet minder dwalingen. Maar
die zelfde dwalingen , door anderen zonder onderzoek aangenomen of gevolgd,
doen op nieuw vooroordeelen plaats grijpen ;
en zoo kan het blindelings verwerpen van alle
vooroordeelen op zich zelf eene dwaling zijn.
V OOROUDEREN, VOORVADEREN.
Ouderen zijn iemands varier en moeder ;
vaderen, in het meervoud, deszelfs vader,
grootvader, enz., bij verdere opklimming in
het mannelijke geslacht. Van eenen anderen
aard echter is het verschil tusschen de beide.
bier aan het hoofdgestelde, woorden. VooftOUDEREN beteekent die leden van iemandsgeslacht, die voor zijne ouderen geleefd, en
deze verwekt hebben. VOORVADEREN heeft, behalve den zin van voorouderen van het mannelijke geslacht, ook lien van het gansche
voorgeslacht eener natie.
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digd, maar, op zijne begeerte en ten zijnen
behoeve , aan anderen uitbetaald worden.
VERSCHIETEN heeft alleen den laatsten zin, en
worth ookgemeenlijk slechts van zulk eene
som, als men bij zich draagt, gezegd. De
eene vriend leent geld aan den anderen. Een
pleitbezorger heeft somtijds veel aan zegels
engeregtskosten voor te schieten. Men last
dienstboden de dagelijksche keukenuitgaven
verschieten. UITSCHIETEN is hetzelfde, als verschieten, met dit verschil no tans dat men
bij verschieten eerder aan de verwachte teruggave, bij uitschieten meer aan de door het
uit even veroorzaakte eigene ontblooting
denkt. Ik heb al veel voor u uitgeschoten.
UITZETTEN, geld of gelden uitzetten, ziet op
hetplaatsen eener somme gelds, om daarvan
interest te trekker,.
VOORSCHOT, VERSCIIOT.
Zie het verschil tusschen voorschieten en
verschieten,
in het voorgaande artikel. Een
voogd is somtijds in VOORSCHOT voor zijne
pupil. Men vraagt den pleitbezorger hoeveel
zijne voorschotten bedragen. VERSCHOT wordt
slechts van kleine sommen gebezigd , en
bijzonder van hetgeen een arbeidsman voor
Bin gen aanrekent, die hi' bij zijn werk noodig heeft : het ntaakloon gaat wel heen,
maar de verschotten loo en te hoog.

VOORSCHRIJVEN, zie Gebieden.
VOORSHANDS,

VOOR DE HAND, VOORHANDEN.

van den tijd gezegd, is zoo
veel als aanstaande. Het is nog voorhanden,
nog aanstaande. 's Konings krooning was
toen voorhanden, nabij. Van din en gebezigd, van welken men gemeenlijk eenen
voorraad opdoet, beteekent het aanwezig,
niet opgebruikt. Er is nog seek genoeg voorVOORHANDEN,

handen. Er is turf nosh hout voorhanden.
in vereeniging met le en
li99
era ,staan, enz., niet verholen, maarge-

VOORREDE, zie Voorberigt.

VOOR DE HAND is,

VOORSCHIETEN,

reed, zoo dat men de hand slechtsbehoeft
uit te steken, om het te grijpen. Gij moet

LEENEN, VERSCHIETEN, UIT-

SCHIETEN,
UITZETTEN.
LEENEN is, in het algemeen, het gebruik
van iets, voor eenen tijd, toestaan, in verwachting,of onder voorwaarde van teruggave.
Het wordt zoo wel vangeld ,
als van andere
tilbaregoederen gezegd ; VOORSCHIETEN alleen
van het eerste. Wanneer men overigens aan
iemandgeld leent, wordt gemeenlijk ondersteld, dat het aan denpersoon zelven worth
ter handgesteld. Iemand geld voorschieten,
wanneer depersoon zeif daarbij de penningen ontvangt, heeft veelal het nevenbegrip
van eene vooruitbetaling op zekere den borger in tijd en wile toekomende som ; gelijk
eengeldhandelaar ambtenaren op hunne
traktementen voorschiet • of wel, dat de penningen niet aan den persoon zelven behan-

uwe juweelen zoo niet voor de hand leggen.
Het lit voor de hand. In vereeniging met
komen, onder iemands bereik geraken. Hi'
wierp al, wat hem voor de hand kwam. het
venster VOORSHANDS wordt figuurlijk ge-

nomen, voor gereedelijk, zonder onderzoek.
Ik weet voorshands, dat het'
net is.

VOORSLAG, zie Voordragt.
VOORSPELLEN, zie Aankondigen.
VOORSPOED, zie Bloei.
VOORSTANDER,
VOORVECHTER.
Die eene zaak ijverig voorstaat. Het ver-
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VOORVECIITER en VOORSTANDER
lit niet, gelijk men oppervlakkig zoude
meenen, daarin, dat de voorvechter zijne
zaakgewapenderhand, de voorstander dezelve enkel door zijn beleid, of zijnen goeden raad, zoude voorstaan. Aan wapengeweld
worth bij den eenen niet meer, dan bij den
anderengedacht ; maar een voorstander
wordt, in dengoeden zin, gebezigd voor
iemand, die, ter goeder trouw, en met bezadigdheid, eener partij toegedaan is, om het
even, of men de bedoelingen die( partij al
of niet beaamt • een voorvechter is degene,
die, in de verdediging van de door hem
gekozene partij, met doldriftigheid en voorbarigheid te werk gaat, en wordt dus altoos
in eenen kwaden zingebezigd, al is het,
dat men de door hem voorgestane zaak zelf
goedkeure. .1k hoop mij als een ijverig en wel-

sail tusschen

meenend voorstander van onzegezamenlijke
belays gen genoeg to hebben doen kennen, om
geene misduiding te moeten vreezen, wanneer
ik ronduit verklaar, zulk eenen voorvechter,
als de titans voorgestelde persoon zijn zoude,
liever niet in ons midden te zien.

VOORSTEL, zie Voordragt.
VOORSTELLEN (ZICH), zie Voorhebben.
VOORT, WEG.
Niet meer in zijne vorige plaats. Wanneer
iemand zijn huffs verlaten heeft , zegt men
van hem , dat hi' voort , of ook , dat
hi' we is. Evenwel komen daarbiltweederiei begrippen in aanmerking. WEG is het
stamwoord, waaruit bewegen en andere daaraan verwante woordengesproten zijn. Het
doelt bijzonder op den over an uit het eene
gedeelte der ruimte in een ander gedeelte ,
'evenveel Welk • het hoofdbegrip is daarbij
het verlaten der tot nog toe ingenomen plaats,
en beduidt aldus het tegenovergestelde van
blijven. VOORT, daarentegen , van voor afkomstig, ziet niet enkel op het verlaten van
deplaats, waar men zich be yond , maar inzonderheid op het voorwaarts komen , en is
in zoo verre ook de tegenstelling van achter s, Een reiziger , die omkeert, eer hi'
de plaats zijner bestemming bereikt heeft, is
niet verder voort gegaan, ofschoon hi' van de
plaats , tot welke hi' gekomen was, weder
weg gegaan is.
VOORTBRENGEN, zie Teen.
VOORTGAAN, zie Voortvaren.
VOORTHELPEN, w
- EGHELPEN.
Die iemand weghelpt, helpt hem ook voort.
In zoo verre zijn VOORTHELPEN en WEGBELPEN
als eenerlei te beschouwen. De bediende van
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den cipier hielp den gevangenen weg, of
voort. Maar voorthelpen heeft daarbenevens

de beteekenis van iemands reis te bevorderen, niet met inzigt, om hem de plaats,waar
hi'j zich bevindt, te doen verlaten, maar met
oogmerk, om hem die, waarheen hi' zich be,
geven wil, te doen bereiken. Van plasts tot
paats hie(p men hem voort. Wijders heeft
roorthelpen ook den meer oneigenlijken zin
van , niet iemands reis, maar zijne belangen
te bevorderen , zonder dat daarbij eenig
denkbeeld van zijn vertrek lasts heeft. 1-11j
heeft tnij met raad en ((clad voortgeholpen.

VOORTKOMEN, zie Voortvloeijen.
VOORTREFFELIJK, zie ileerlijk.
VOORTSPRUITEN, zie Voortvloeijen.
VOORTVAREN, VOORTGAAN.
Aanhouden met lets. Even als de be grippen , waarvan bier het beeld genomen is
daarin verschillende zijn, dat aan een werkelijk eigen bedrijf, en varen volstrekt lijdelijk is voor alien, die aan het besturen van het
vaartuig geen deel nemen , zoo wordt ook
VOORTGAAN, in de hier bedoelde overdragtelike beteekenis, bij voorkeur gebruikt voor
zoodanige gevallen , waarin eenige werkVOORTVAREN voor zulke
zaamheidplaats heeft,,
waarin depersoon lijdelijk blijft. Hi' ging
voort met redekavelen. Hi' voer in zijn stilzwijgen voort.

VOORTVLOEIJEN, VOORTKOMEN, VOORTSPRUITEN.

Tengevolge van jets gebeuren. VOORTop een onmiddellijk gevolg van
de bedoelde zaak zelve. VOORTVLOEIJEN doet
die zaak meer als eene verwijderde oorzaak
beschouwen. VOORTKOMEN laat dit in het
midden.
SPRUITEN ziet

VOORTZETTEN, zie Bevorderen.
VOORVADEREN, zie Poorouderen.
VOORVAL, zie Avontuur.
VOORVALLEN,

GESCHIEDEN, GEBEUREN, PLAATS

GRIJPEN.
GESCIIIEDEN wordt van alle veranderingen
gezegd, om het even of zij bloote werkingen
der natuur, dan wet gevolgen van het bedrijf
eens handelenden wezens zijn. Wanneer
iemand jets doet, zoo geschiedt het. Sleek

de kaars aan I Het is reeds geschied. Dat
geschiedt bij toeval. U zal geen teed geschieden. Gods wil geschiede I GEBEUREN wordt

gezegd , wanneer men enkel op de te wee g
gebragte verandering ziet, zonder de oorza-
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ken daarvan in aanmerking te nemen. Hoe
dikwills gebeurt het, dat deugnieten, hier,
ongestraft blijven. Van eene verandering,
die zeer merkwaardig is, en met eene reeks
daarvan af- en onderling zamenhangende
veranderingen in verband staat, zegt men
VOORVALLEN. Meld mij al wat er voorvallen
mag. Dat ,gal niet weder voorvallen. PLAATS
GRIJPEN bedoelt eigenlijk een gedeelte van
eene reeks vangewigtige veranderingen, in
zoover daarvan bijzondere gevolgen ontstaan,
die op den geheelen zamenhang invloed hebben. Toen hetgeval lasts greep, dat de
laatste keurvorst van Beijeren zonder mannelijke telgen overleed, kwamen de beijersche
landen aan den paltzischen tak , en het
negende keurvorstendom verviel.
VOORVECHTER, zie Voorstander.
VOORWAAR, WAARLIJK,WAARACHTIG.
Bijwoorden, die eerie verzekering of stellie bevestiging aanduiden. WAARACHTIG on-.
derscheidt zich in de eerste plaats daardoor, dat het ook eenbijvoegelijk woord
is. De waarachtige God. Des Heeren woord
is waarachtig. Maar , afg
ezien van deze
bijzonderheid , heeft waarachtig , ook als
bijwoord, eene vorming, waardoor bet boven
de beide andere woorden in kracht van
zin uitmunt. Waarachtig , waarbij , even
als bij deelachtig, woonachtig, de klemtoon
op achtig valt hood. ha ti , (wahrhafti van
van haben hebben , is zoo veel als
het ware hebbende. Want, wat hiertegen
eene tegenwerping zoude schijnen, dat,
namelijk, de uit an ig, die gemeenlijk eene
gelijkenis, eenen zweem van iets aanduidt,
den zin zoude verzwakken, in zoo verre dat
waarachtig, ook naar de bier aangewezene
afleiding, niet meer zijn zoude dan geltjk als
het ware hebbende, is daarom ongegrond,
omdat de slotlettergreep hier niet de gedachte
g
ewone uit an ig, maar enkel ontstaan is
uit eene toevallige, door de latere aanneming
van sluitmedeklinkers medegebragte, toevoeging der g aan de i, met welke het woord
outings eindigde, blijkens het warhafti, dat
bij KERO, in zijne voorrede , in het tweede
hoofdstuk, enz.,voorkomt. Nu is werkelijk
dit ha ti of ha ti waarvan ons achtig, van
haft, ha ten een versterkingsvorm (intensivum) van haben, hebben, gelijk haft in het
hood. vasthouding, gevangenzetting, beteekent, en ook ons he ten hechten, daarvan
afstamt, zoodat, eigenlijk genomen, waarachtig nog meer is, clan het ware hebbende,
en veeleerdaaraan hechtende, onafscheidelijk
daaraan verknocht. WAARLIJK, daarentegen,
beteekent oorspronkelijk slechts aan het
ware geltjk ; en in VOORWAAR heeft voor den
zin van als, gelijk wanneer men zegt : ik
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houde hem voor een' eerlijk man. Voorwaar
client dus tot verzekering, dat wij iets voor
waar mogen houden, als waar mogen aannemen, dat de spreker het voor waar nitgeeft. In een van beide, noch in waarlijk,
nosh in voorwaar, lit dus het begrip van
dat vaste en onbewegelijke, waarvan waarachtig de uitdrukking is. --Met elkander
vergeleken, schijnen waarlijk en voorwaar
in zoo verre te verschillen, dat het eerste
van beide woorden de meeste kracht van
beteekenis heeft. Immers degene, die zegt,
dat iets aan de waarheidgelijk, met de waarheid volkomen overeenstemmende, is, spreekt
stelliger, dan wanneer hi' blootelijk verzekert, dat het voor waar te houden, als waar
aan te nemen is. Het is waarlijk mijn broeder. Hebtgij dat waarltjk gedaan? Evenwel
is hetgeval ook uit dat oogpunt te beschouwen, dat de spreker bij waarlijk enkel op de
zaak ziet, bij voorwaar, daarentegen, zijne
betui ging meer regtstreeks tot den hoorder
rigt. Want waarltjk eft eenvoudig te
kennen : dezaak is met de waarheid volkomen overeenstemmende • voorwaar zegt
glj kunt ze als waar aannemen, ikgeef ze u
als waarheid op. Van daar. dat, in voorwaar
bijzondvr dat eigenaardige eener plegtige
bevestiging ligt, in welken zin het zoo menigvuldig in onze bijbelvertaling voorkomt.
Voorwaar segge ick u. Voorwaar is se
ye u.
VOORWAARDE, zie Beding.
VOORWENDEN, zie Voorgeven.
OORWERP, ONDERWERP.
V
Als verduitschingen beschouwd van
de schoolbenamingen subject en object,
zijn beide deze woorden zoo regtstreeks
ten
en elkander overstaande
, dat het schier
niet te begrijpen is, hoe het met het ander
ooit heeft kunnen verward worden, zoo als
nogtans niet zelden, zelfs bij nette schrijvers,
geschied is. ONDERWERP (subject) is de zelfstandigheid, de grond eener zaak, die onder
Naar als eengrond geworpen wordt • in een
redekunstig voorstel, de persoon of zaak
omtrent welke iets beweerd of ontkend
wordt. Elk voorstel bestaat nit een onderwerp, eene toeeigening, en eene zamenbinding. VOORWERP, daarentegen, is dat een
waarop iemand, of iets, werkt. Bij bedrijvende werkwoorden staat het voorwerp in
den vierden naamval. Niettemin valt het
ligt, reden te geven van de verwarring. In
de dagelijksche taal , namelijk worden
beide woorden bijkans omgekeerd gebruikt.
Men noemt voorwerp, al wat men gewaarwordt. De afstand verkleint de . voorwerpen
voor onsgezigt. Ook een' mensch, man ,
45
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of eene vrouw, noemt men voorwerp. Hoe
gcarne hij ook trouwen wil, hij kan geen
voorwerp vinden. Hij is een slecht voorwerp,
hetzelfde als : hij is een slecht suet , Welk
onduitsch woord het fransche voor het redekunstig onderwerp is. Zoo is dan ook , wat
redekunstig het onderwerp van een werkwoord is, naar de dagelijksche taal , een
voorwerp. Op gelijke wijze heet in de dagelijksche taal de stof eener verhandeling
derzelver onderwerp, ofschoon het woord ,
waarmede men de vraag beantwoordt : wat
behandelt gij dezen avond ? (bij voorbeeld
de verlichting,) spraakkunstig , het voorwerp des werkwoords is, dat in den vierden
naamval staat.
VOORZEGGEN, zie ilankondigen.
VOORZIGTIG, zie Bedachtzaam.
VOLLEDIG, zie Volmaakt.
VORM, FORM.
Blootelijk eene verschillende spelling van
een en hetzelfde woord; de eene met f, meer
overeenkomstig met het lat. forma, en den
uitheemschen oorsprong verradende , de
andere met v, het sedert lang verkregen
burgerregt van bet woord aanduidende •; —
en niettemin een wezenlijk verschil, zoo in
spraakkunstigen aard, als beteekenis. Wat
den spraakkunstigen aard betreft, is FORM
van het vrouwelijke geslacht, VORM, (uitgenomen bij HOOFT, die omtrent het geslacht
van dit woord i gelijk in zoo menigvuldige
gevallen, van anderen verschilt ,) van het
mannelijke. Wat de beteekenis aangaat ,
/omen beide daarin overeen, datdaardoor
eigenlijk de gedaante wordt aangeduid Welke
lets stoffelijks door eene meer of min kunstmatige vervaardiging verkrijgt. Meest echter vindt men daarvoor vorm gebezigd. Het
heeft aanzien noch vorm. Overdragtelijk
onderscheidt men, in de redekunst, stof en
vorm (of form), of het stoffelijke en vormelijke. Zoo brengt men ook een voorstel in
den vorm, of in de form, eener sluitrede
enz. De inhoud van kan
eenbelangrijk zijn , ofschoon de vorm van hetzelve niet behaagt. Op dezelfde wijze
spreekt men van eene form van regering , waarvoor thans een regeringsvorm meer
gebruikelijk is. Tot den regtsgeleerden ti'
behoort eene nieuwe form van eed, — bij
forme van, enz., niet vorm, maarform, gelijk
het onduitsche formulier merle in dien stijl
het burgerregt heeft. Ook de dichter, in de
vlugt zijner verbeelding de zinnenwereld
verlatende, geeft formen, niet vormen, aan
de hem voorzwevende ideen. Voor het bloot
denkbeeldig gebruik, schijnt derhalve form
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meer, dan vorm geschikt. En niet zonder
rear). Aan form immers is niet die looter
werktuigelijke beteekenis eigen, waarin vorm
op menigvuldige wizen gebezigd wordt, en
waardoor het woord, op de denkbeeldige
formen van het onzienlijke toegepast, eene
daarmedegeenszins strookende logheid aan
de spraakwending zoude geven. Misschien is
hetgeheele gebruik van vorm, in den onligchamelijken zin, gelijk het hierboven bikebra to voorbeeld van regeringsvorm , in
plaats van form van regering, gelijk men
eertijds zeide, alleen daaraan toe te schrijven,
dat men zich meer en meer op de zuiverheid
toeleggende, de spelling van form als der tale
meer vreemd beschouwd heeft. Dat deze zich
desniettemin nietgeheel heeft laten verdringen, zal wel merle hoofdzakelijk toe te schrijven zijn aan de nu te vermeldene blootelijk
werktuigelijke beteekenis van de andere form
des woords die namelijk van het werktuigelike middel, waarvan men zich bedient, om
aan onderscheidene din en hunne gedaante
tegeven. Zoo noemt men vorm een houten
schijfje, waarover de kleermaker de stof
spant , om eenen knoop aan het kleed te
zetten. Insgelijks is vorm de houten bak,
waarin de boerin de versche kaas hare vastheld laat krijgen. In het algemeen, al datgeen , waarin iets gedrukt , gekneed , of
gegoten wordt, om de begeerde gedaante te
verkrijgen. Zoo wordt een metalen stand beeld
in eenen vorm (niet in eene form) •geotn,
en men heeft, van daar, de figuurlijke spreekwijs : jets in eenen anderen vorm gieten,
voor daaraan een ander uiterlijk voorkomen
even. Bijgeschutgieters heel aldus de vorm
g
het in klei afgedrukte houten model van een
stukgeschut. Bij loodgieters een soortgelijk
model van din en die men gieten wil. Bij
katoendrukkers eene houtenplaat met figuren, die op het katoen gedrukt worden. Een
apiermakers vorm is een raam, dat met
PP
traliewerk aangevuld is, en waarin men de
stof voor een velpapier schept. Een boekdrukkers vorm is een ijzeren raam, waarin
degezette kopijoor
v schoon- of weerdruk
vastgekooid wordt, waarvan zeer onderscheiden is het boekdrukkerswoord formaat
waarmede degrootte en breedte der bladzijden bedoeld wordt. In alle deze, en vele
andere, gevallen, is vorm van form ten eenenmale verschillend.
VORST, zie Prins.
VRANK, zie Onafhankelijk.
VREEMD, zie Buitenlandsch.
VREEMDE, VREEMDELING.
Iemand, die daar, waar hij zich bevindt,

VREE.

— 347 —

niet thuis hood. Wat den spraalikunstigen
aard van beide woorden betreft, is VREEMDE,
even als een wijze, een geleerde, enz., een
tot naamwoord aangenomen bijvoegelijk
word, VREEMDELING een naamwoord, van het
bijvoegelijke gevormd, door de toevoeging
van den uit an ling, die, onder anderen,
achter naamwoordengevoegd worth, om
levendepersonen, op de door het vorige
naamwoord uitgedrukte hoedanigheid eerie
naauwe betrekking hebbende, te beteekenen,
of ook , achter bijvoegelijke woorden, om
aldus naamwoorden te vormen, die de eigenschap van het bijvoegelijke woord vertoonen.
Van den eersten aard zijn, bij voorbeeld,
stedeling, oosterling, hemelling, doopeling,
vloteling • van de tweede soort, vroegeling,
spadeling, nieuweling, ouderling. Het eigen-
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bepalingen onderworpen. Men zoude aan
zijne uitspraak van onze taal niet merken ,
dat hi' een vreemdeling is. Vreemdeling

blijft ook de buitenlander, ofschoon hi' in
dezelfde stall zijn verblijf houde, ons medelid in eengenootschap zij, tot onze maagschap , ja , tot ons gezin behoore , zoo
lang hi' niet, in den staat, de re ten eens
ingezetenen verkregen heeft. Opmerkelijk is
het, dat, hoezeer, in dien eigenlijken zin,
het begrip van onbekend , antlers aan het
bijvoegelijke vreemd mede verknocht
geheel uit het oog verloren wordt , dit
zelfde begrip no tans de figuurlijke beteekenis van het woord uitmaakt
,
met dit
verschil, dat het bijvoegelijke vreemd met
opzigt tot anderen, vreemdeling ten aanzien
van denpersoon zelven gebruikt wordt. 1k
ben daar nog vreemd, nog niet bij de anderen
bekend. 1k ben daargeen vreemdeling meer,
ik ben niet meer onkundig van het een daar
omgaat. Hi' is in de wiskunde nog een
vreemdeling, h i' heeft er nog weinig kennis van.

aardige van dezen uitgang, zoo als men
weet, is, dat de aldus uit de naamwoorden het mannelijke en het vrouwelijke geslacht dulden, naarmate zij van onderscheidene kunne verstaan worden ; eene eigenschap
die op de afstamming van een onveranderlijk
rededeeltje schijnt te wizen. Dit is het in
alle duitsche tongvallen voorkomende lik, VREES, zie Achting.
oflich, gelijk, waarvan het angels. ling, lyng,
beeld, en het oude werkwoord lingen, lang, VREES, zie Angst.
of long, gelongen, van welks verledenen tijd
wij nog belang, gelang hebben. Ling is dan VREESSELIJK, zie Afgrijsselijk.
zooveel als iemand van die soort, of daartoe
betrekking hebbende. Natuurlijk is, overi- VRETEN, zie Eten.
gens, het voor beide woorden ten grond liggend begrip hetzelfde, voor het bijvoegelijke VREUGDE, zie Blijdschap.
woord vreemd genomen zijnde van het bij
ons verouderde, loch nog in het en g. from VRIENDSCHAP, GENEGENHEID.
kennelijke, oudduitsche bijwoord fram, ver.
Betrekking van welwillendheid. VRIEND.
naar het een zoo even
Doch vreemde is het
,
SCHAP, in het algemeene gebruik, is zulk een
in het lichtgesteld is, algemeene woord
wederkeerige om an waarin
men elkanders
,
voorspoed met genoegen ziet, en daartoe,
vreemdeling is van meer bepaald gebruik.
Een vreemde is, in de eersteplaats, eene
waar degelegenheid zich voordoet, behulptegenstelling van de leden eens gezins. De
zaam is. GENEGENHEID is een bijzonder pergezelschapsjuffer en de gouverneur eten aan
soonlijk welgevallen in eenen anderen, waarto el wanneer ergeene vreemden zijn. Ook
van hetgenoegen scheppen in deszelfs voorspoed, en de zucht om dien te bevorderen,
van nabestaanden. Zij heeft, met voorbijzien
van haregansche maagschap, al haar goed
een natuurlijk gevolg is. Vriendschap is de
aan vreemden gemaakt. Voorts, van de
tegenstelling van mjandschap ; genegenheid
medeleden eensgenootschaps. _ills al de
die van haat. Men leeft in vriendschap met
leden verschijnen, zal er weinig plaats voor
iemand; men knoopt vriendschap met iemand
vreemden overblijven. Eindelijk, van stadgeaan; men hernieuwt eene afgebrokene vriendnooten. Eenige dagen voor het feest, waren
schap. Men boezemt eenen anderen geneaan de huizen der ingezetenen van fatsoengenheid in •; men wint deszelfs genegenheid ;
liken stand toegangkaartjes afgegeven , zoo
mengevoelt genegenheid voor iemand.
tot eigen gebruik,
als om daarover ten
Genegenheidis bepaaldelijk eerie gestemdheid
behoeve van hun bekenden vreemden te bedes gemoeds; vriendschap uit zich door handelingen. Men verstaat daaronder ook eene
schikken. Ter naauwernood ware, in den
cenvoudige daad van welwillendheid of dienstlaatsten zin , ook vreemdeling te bezigen.
betooning, zonder dat daarbij juist van eene
Eigenlijk evenwel bepaalt zich de beteekenis
van beide zijden genegenheid behoeve plaats
van dit zamengestelde woord tot de tegente hebben. De eene vriendschap is de ander°
stelling van de inwoners of inboorlingen
waard. In de dagelijksche taal, wordt somvan eenen staat. In sommige landen is het
tijds genegenheid voor liefde gebezigd, Dat
verblijf der vreemdelingen aan bijzondere
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meisje schijnt vo or dien 'on man genegenheid
te hebben.
VRIJ zie Onafhankelijk.
VRIJ,

VRIJMOEDIG , VRIJPOSTIG.

VRIJMOEDIG is

de gene, die zip') gemoed
vrijelijk openbaart. VRIJPOSTIG is hij, die van
de hem toegelatene vrijheid een te stout gebruik maakt. VRIJ komt in beide beteekenissen voor, maar, voor vrtjpostig, meestal met
bijvoeging van al te : al te vrtj. Wanneer men
zegt mag ik zoo vrij zijn, u dit te ver y en is
dit zoo veel als zeide men , may ik zoo
vrtjmoedig zijn, dat is, ma ik vrijelijk
mijn gemoed u openbaren, en u te kennen
geven, dat het mij aangenaam zoude zijn,
indiengij dit wildet doen. Het behoort tot
de minder beschaafde spreektaal, daarvoor
vrtjpostig te zeggen, namelijk tot de taal
dergenen, die bij gebrek van genoegzame
verstandsbeschliving , gewoon zijn de begrippen met elkander te verwarren. Vrtjmoedig te zijn is, in vele gevallen, eene
deugd, in sommige een kenmerk van grootheid van ziel • maar vrijpostig altoos eerie
onhebbelijkheid. De vrijmoedige denkt en
spreekt vrij, hi' is gewoon iemand vrij aan
te zien, vrij met iemand te verkeeren, in
zijne handelingen vrij te werk te gaan.
Wanneer men van den vrijpostigen zegt,
dat hij dit alles al te vrtj doet, is dit slechts
eene verzachtende spreekwijs • want hi'
veronachtzaamt de welvoegelijkheid en goede zeden.
VRIJDOM, zie Vrijheid.
VRIJHEID, VRIJDON.
De toestand van iemand, die, of van iets,
dat, in de verschillende beteekenissen van
het woord, vrij is, heet VR1JHEID ; daarentegen heet de toestand van iemand, die, of
van lets, dat ergens van bevrijd is, VRIJDOM •;
vooral, wanneer datgeen, waarvan hi' bevrijd is, uitgedrukt wordt. De vrijheid van
den staat. Iemands vrtjheid van denken,
doen, laten, enz. Wij verkregen vrijdom van
lasten. Vrijdom van zorgen, gevaren, schulden, enz. Voor het regtsgebied eener stad,
plagt men het eene en het andere woord te
gebruiken. werd uit stall en vrijheldgebannen. Binnen den vrijdont van
Utrecht.

VROU.
mert, het eerste wil zeggen, dat men vrijheidgeeft aan iemand, die te voren daarvan
verstoken was. Van zeer nabij is dus de zin
van beide woorden verwant. Zegt men :
Washington, La Fayette en Rochambeau,
hebben Noord-Amerika vrijgemaakt, zoo geeft
men te kennen, dat zij aan dat land eenen
staat van vrijheid verschaft hebben,dien het te
voren niet bezat. Bezigt men, bij hetzelfde
gezegde, in plaats van vrijgemaakt, het
woord bevrijd, zoo heeft dit de bedoeling,
dat het land, door toedoen van die manner),
ontheven werd van de afhankelijkheid
waarin het zich te voren be y ond. Maar BEVRLIDEN, op zich zelf, heeft tweederlei zin,
naardat de aanduiding van datgeen, waarvan men bevrijd wordt, door middel van het
voorzetsel van, of van het voorzetsel voor
g
eschiedt. Men BEVRIJDT VAN IETS, waarvan
de last reeds drukt. Men BEVRIJDT VOOR
JETS, waarvan de last nog eerst te duchten is. — VRIJSTELLEN heeft eenen meer beperkten zin , ziet bijzonder op het opheffen van eene verpligting. Ili' is, outzijne
doofheid van de loting vrijgesteld.

VRIJMOEDIG , zie
VRIJPOSTIG, zie Vrij.
VRIJSTELLEN, zie Vrijmaken.
VRIJSTER, zie Vrouw.
VRIJUIT, RoNDUIT.
Zonder schroom, bewimpeling, of achterhoudendheid. Ik zeide hem ronduit , dat ik
van dien voorslag niets meer hooren wade.
Spreek altijd vrtjuit, wat er op uw hart lit.
Beide beteekent zonder schroom ; maar in
VRIJUIT lit het denkbeeld, dat men alien
schroom ter zijde stelt ; in RONDUIT dat men
geenen schroom kent.
VRIJWILLIG, zie Gaarn.
VROED 9 zie Verstandig.
VROLIJKHEID , zie Blijdschap.
`'ROOM, zie Dapper.
VROOMHEID, zie Deugd.
VROUW, WIJF, WIJFJE, VROUWMENSCH, VROUW-

VRIJMAKEN, BEVRIJDEN, VAN 1ETS BEVRIJDEN,

TJE 9 JONGE DOCRTER VRIJSTER ,IFREULE ME-

VRIJSTELLEN.

VROUW, VROUWE.

Naar aanleiding van het vorig artikel, beteekent VRIJMAKEN vrijheid verschaffen, BEVRIJDEN, vrijdom doen verkrijgen ; dat is,
het faatste ziet bepaaldelijk op het wegnemen van jets, dat iemands vrijheid belem-

Eenpersoon van de schoone kunne. De
algemeene benaming is thans VROUW , ofschoon die oorspronkelijk meer aan wuF
eigen is. 'Fiji, namelijk , oulings wif , en
hetzelfde woord als het fransche oeuf , be-
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teekende oudtijds baarmoeder, gelijk men in
de paraphrasis euangelica, een frank-duitsch
handschrift van hoogen ouderdom , in 1799
to Bamberg gevonden , van Elizabeth leest :
that wi wurdigiscapu ihred the wuinter
fordgeng toes geres getal , endi Johannes
quam on luides licht , (de baarmoeder werd

gevormd [kreeg bar vorm] tot de tijd of'
dragt omging, het voile getal [van maanden],
en Joannes kwam aan het daglicht.) Ooi,
(wijfje van een schaap,) uijer, ei zijn daarmede blijkbaar verwant. Niets natuurlijker ook, dan dat de vrouw naar het kinderdragen en zogen genoemd werd,dat
niet slecbts tot hares pligt en hare bestemmin g behoort, maar haar wezen , het in
het oog loo ende van hare vorming uitrnaakt. In het oudschotsch beteekende of eene
vrouw • en dit ma wel bet eigenlijke stainwoord zijn van wif , en al de overige, waarbij de beteekenis van voeden heerscht. Bij
de engelschen noemt de man zijne vrouw
my wife , en ze st men to take a wife, eene
vrouw eenen •,o o k in onze taal had die
ben min eertijds niets beleedigends. Zoo ,
in de bijbelvertaling : man ende wz)! schiep
hi' e. En bij M. STOKE : syn wyf Lutgaert,
die hi' lief had ende waert. Sedert evenwel,
is het daarmedegegaan, gelijk met vele andere woorden, aan Welke hetgebruik eenen
zin van hatelijkheid of verachtelijkheid gegeven heeft, waarvoor noch in de vorming,
Hoch in de oorspronkelijke beteekenis, grond
e anders aan
was. Het verkleinwoord wijfj,
het vrouwelijk geslacht van dieren toegeeigend, wordt nog we! van den man tot zijne
vrouw„ bij wijze van liefkozing, gebezigd :
wel wijfje, hoe gaat het ? boor eens, wijfje
lief! maar overigens wordt we:if thans slechts

met verachting gezegd voor een gemeen, ruw,
onbeschoft, of boosaardig vrouwspersoon ,
anders VROUWMENSCH , waarbij de bijvoeging
van mensch, in het onzijdige geslacht met
verachting gebezigd, het edeler begrip, dat
in vrouwheerscht, wegneemt. Vrouw namelijk is, oorspronkelijk, iets geheel anders,
dan um:if, en of in het bijzonder de betrekking aanduidende van de vrouw tot den man,
gelijk in de bijbelvertaling : sy west hem ter
vrouwe, ende hy haddese lief, of wel eene
toekenning van clezelfde waardigheid, waarvoor men, bij eenen man, den naam van
beergebruikt, in welken zin het woord,
reeds bij onze vroege schrijvers, van wijf
onderscheiden werd, als bij M. STOKE : hi, en
vrouwe Gheve, syn wyf • syn wyf, vrouwe
Peternelle. enz. Met deze laatste beteekenis
strookt degewone afleiding, van frauja bij
ULPHILAS, fro bij OTTFRIDUS, angels. frea, beer.

Eene andere afleiding ,
en daarmede zoude
de eerstaangevoerde beteekenis beter vlijen,
is van vro, bij OTTFRIDUS ook fro en frou, nog
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overig in ons vrolij,
k en het stamwoord van
vreug,
de dat in het oudnedersaksisch vroude
gespeld werd, gelijk wij ook oulings vervrouden, vervrouwen hadden, thans vervroliken. Vroude (vrouw) zoude dan oorspronkelijk de eigenaardige benaming geweest
zijn, door den man jegens zijn huisvriendin
gebezigd, en mijne vrouw zoo veel zeggen,
als mijne vreugde. Hoe het daarmede zij,
het woord is eerst in later tijd algemeener
van beteekenisgeworden, en, in plaats van
bet vroeger gangbare wl)f, voor evenveel
welkenpersoon van het vrouwelijk geslacht
gebezigd. Er waren meer manners , dan
vrouwen. Gehuwde en ongehuwde vrouwen.

No tans heeft bet tegenwoordig gebruik ook
de beide vorige bepaaldere beteekenissen
behouden, en men zegt zoo wel vrouw, ter
onderscheiding eener gehuwde van eene ongehuwde : een meisje tot vrouw nemen, als
ook in den zin van meesteres :gehoorzaam
uwen heer en uwe vrouw. De vrouw eener
ambachlsheerlijkheid. Deze laatste beteeke-

nis, in zeker opzigt strijdig met de andere,
als de ongehuwde meesteres niet uitsluitende, wettigt dan ook het gebruik van vrouw,
VROUWE, of MEVROUW, als eertitel, zelfs voor
eene ongehuwde
,
gelijk ten aanzien van
vrouwelijke personaadjen van den hoogsten
rang, en ook voor deze alleen, plaats heeft :
mevrouw deprinses Marianne. Overigens is
mevrouw, eigenlijk, de eertitel van gehuwde
vrouwen, wier mans eenen aanzienlijken
stand bekleeden, als regeringspersonen, hoogleeraars, regtsgeleerden, geneesheeren,krijgsbevelhebbers, schoon het tegenwoordig gebruik die benaming al meer en meer uitbreidt.
Vrouwe wordt nog aanzienlijker geacht
vrouu, daarentegen, met bijvoeging van den
den naam, alleen 'ens vrouwen van geringen stand gezegd. Niettemin is wel ontegenzeggelijk vrouw, zonder, en vrouwe, met de
achterslepende e,
een en hetzelfde woord.
Het verschil laat zich verklaren uit het soortgelijk spraakgebruik der engelschen, die bun
madam, met, of zonder d, (ma'am,) of nog
korter, (als ware bet mam,) uitspreken, naarmate zij meer of minder eerbied willen betoonen. Vrouwtje is eerie gemeenzame toespraak tot eene vrouw van lageren stand.
Zie over jonkvrouw, juff'er, 'u vrouw me'u `vrouw op Dochter. — JONGE HOMER iS
de wettelijke benaming eener ongehuwde.
Men spreekt ook daarmede meisjes van den
burgerlijken stand aan , die men oordeelt
niet op den titel van juffer gezet to zijn. VRIJSTER, anders ook wel in het algemeen hetzelfde als jonge dochter, bezigt men, als toespraak , alleen jegens dienstboden. Het
vreemde FREULE, van het hood. Frliulein,
(eigenlijk vrouwtje,) is uitsluitenderwijze de
titel van adellijke jonge dochters.
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V ROUWACHTIG, VROUWELIJK.
Als eene vrouw. VROUWELIJK is, in het algemeen, eerier vrouw. eigen. Vrouwelijke bezigheden. Het vrouwelijke geslacht.Den vrouweltjcken vateals het swackste, eere gevende.
Bijbelv. VROUWACHT1G is tot vrouwen genegen. Hi' is le vrouwachtig, om met eenen
post van dies aard bekleed to worden. In zoo
verre, verschillen de beide woorden ten eenen•
male. Maar zij komen daarin overeen, dat
beide voor als eene vrouw kunnengebezigd
worden. Evenwel ook dan met dit onderscheid , dat men vrouwelijk van vrouwen
zelve zegt : zij ziet er niet vrouwelijk uit •
dat was een echt vrouwelijk denkbeeld. Vrouwachtig, daarentegen, van manners : hij heeft
een vrouwachtig,
voorkomen.
VROUWE, zie Vrouw.
VROUWELIJK, zie Vrouwachtig.
VROUWTJE, zie T'rouw.
VRUCHTEN, OOFT
()OFT is , in de uitgestrekste beteekenis van
het woord, de benamingslechts van zulke eetbare vruchtenvan het groeijend rijk, die hare
zaadkorrelen met eene vleezige bedekking omgeven hebben, gelijk wijndruiven, ananassen,
meloenen, enz. In bepaaldere beteekenis, verstaat men door ooft alleen boomvruchten van
den gezegden aard, als granaten, enz., in den
en ste p en misschien allereigenlijksten zin,
enkel appelen, of peren. VRUCHTEN zijn, in
de eersteplaats, ate eetbare voortbrengselen
der verschillendeplantgewassen , zoo als
boomvruchten,
peulvruchten, veldvruchten
(koren) , enz. In spraakkunstigen aard verschilt bovendien het woord van het vorige
daardoor, dat ooft, schoon niet dan enkelvoudig, altoos eene veelheid beteekent, en
dus in zoo verre met het meervoud vruchten
overeenstemt, terwiji het enkelvoud vrucht,
hoezeer mede de beteekenis eener veelheid
kunnende hebben, als : hoe schotiger erwtstroo, hoe minder vrucht, ook van eenen
appel, enz., kan gezegd worden. Dat POOT,
met zi ps linoop den twists el zingt : laat
toch ditooft niet heel, doorsnij het, is eene
dichterlijke vrijheid, maar een reel van
navolging , en men behoort niet to zeggen :
een appel is, maar wel : appelen zijn een
smakelijk ooft. Voorts wordt vrucht, geenszin s °o ft, voor zoo wel nog ongeboren, als
jonggeboren dierlijke en menschelijke schep-
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selengebezigd , gelijk wij in den bijbel
lezen : 't sal de vrucht uwer beesten, ende
de vrucht uwes lants, opeten •; misgaders :
slaen een swan ere vrouwe, dat Naar de
vrucht afgaat. Voorts, de opbrengst, de uitwerking, het gevolg, van evenveel Welk ding :
zoo lang hij leeft, geniet hij de vruchten van
datgood. Van hier vruchtgebruik. Dat zijn
degewone vruchten van een goed gedrag. De
heillooze vruchten van twist en tweedragt.
Ook in het enkelvoud, voor haat, voordeel :
ili zal er weinig vrucht van trekkers. Dat kan
geen vrucht doen. In zamenstelling : pennevrucht, voor een uit de pen gevloeid opstel.
In eenen met dit Iaatste verwanten, figuurlijken, zin, worth ook ooft gebezigd, loch
enkel als dichterlijk beeld, niet in den gewonen stijl. Hier 's ooft nit Pindus lugten.
P. BAKKER. Zie verder Boomvrucht.
VULLEN, VERVULLEN.
Vol maken. Tegen den gewonen aard der
voorzetsels van zamenstelling, heeft bier het
eenvoudige woord eenen sterkeren zin, dan
het zamengestelde. De reden is, dat alleen
VULLEN in de eigenlijke beteekenis, en ook
(de zamenstelling vulwoord, voor stopwoord,
uitgezonderd,) in de eigenlijke beteekenis
alleen, gebezigd worth. Eene kan vullen.
Eenglas vullen. Eene lantaarn vullen. Bedden vullen. Niet, dat VERVULLEN j uist altoos
bij wijze van figuur zoude voorkomen •, —
maar ook, wanneer het op de meest eigenlike wijze gebruikt wordt, lit daarin noch
het volstrekte begrip van vol , noch het
eigenlijke begrip van maken •; het heeft
dan eerder den zin van, in eenige ruimte,
veelplaats innemen. Weldra was de zaal
metgewapenden vervuld. In de eigenlijke
beteekenis zegt men : eene maat vullen.
Met vervullen, wanneer maat oneigenlijk
genomen wordt : de maat der ongeregtigheid vervullen. Voorts : iemand met wijsheid, met gramschap, vervullen, niet vullen. Iemands verlangens en wenschen vervullen is daaraan voldoen. Zijne eigene verpligtin en of belorten vervallen, die volbrengen.
VURIG, zie Heel.
VUUR, zie Heet.
VUURMOND, zie Musket.
VUURROER, zie Musket.

WAAIJEN, zie Blazen.
WAANWIJS, zie Eigenwijs.
WAAR, WAARACHTIG.
Stellig zeker. en heeft soms getwijfeld,
of niet WAARACHTIG hoezeer met den klemtoon op de tweede lettergreep uitgesproken,
slechts eenegelijkenis , eenen zweem van
WAAR ware, even als groenachtig, zilverachti slechts eenen zweem van groen, eene
gelijkenis van zilver aanduidt •; doch die twijfel rust enkel op een misverstand omtrent de
beteekenis van den uitgang achtig. Waarcichtig is onafscheidelijk aan de waarheid
verknocht. De ware God. De waarachtige
God. De eerste uitdrukking is de tegenstelling van eenen valschen god •; de tweede
toont ons God aan als het volmaakte wezen,
in wien niets dan waarheid is. Zie Voorwaar.
Pit neemt evenwel niet we dat men ook
een ander waarachtig, met den klemtoon op
de eerste lettergreep, kart bezigen, en dan
in den zin van slechts naar waarheid zweemende. HuIJGEws heeft daarvan den kwinkslag van een' zijner sneldichten gemaakt :
Het is waerachtigh Jan,
Gy zyt een eerlyck man •
Waerachtigh is het: maer
DU is wat min als waer.
WAARACHTIG, zie Waar.
WAARACHTIG, zie Voorwaar.
WAARBORGEN, zie Borg blifven.
WAARD (bijvoegelijk woord), zie Dierbaar en
Verdienen.
WAARD, GASTHEER.
Iemand, die een', of meer personen, herberging, voedsel, en de noodige oppassing
verschaft. Een gast is zoo wel een vreemde,

die voorgeld, in eene herberg spijst, of zijn'
intrek neemt, als ook een vriend, die ergens
ter maaltijd, of tot verblijf genoodigd is. De
laatste alleen, evenwel, noemt den en die
hem herbergt, zijnen GASTHEER ; den herb
gier, die daarvoor geld aanneemt, noemt
men WAARD ; als in het spreekwoord : Gelijk
de waard is, vertrouwt hi' de gasten. Of in
de spreekwijs: buiten den waard rekenen,
dat is, zijne rekening verkeerd maken. Nogtans is waard (de Hoogduitschers zeggen
Wirth, en ook Gastwirth,) eigenlijk de man
of heer van den huize, en als zoodanig van
gelijksoortigen oorsprong als de vrouw, zijnde
de vroude, of vreugde van den man. Zie
Vrouw. Die algemeene beteekenis is echter
niet ingebruik. Alleenlijk wordt het mannetje van eene eend waard geheeten.
WAARDE, WAARDIJ.
Het denkbeeld van de deugdelijkheid eener
zaak, met betrekking tot den prijs. In dit
opzigt zijn beide woorden, WAARDE en WAARDIJ, schier onverschillig to gebruiken. Een
uurwerk vangroote waardij, of waarde. Gij
zult er de waardi j, of de waarde van betaten. Dit is eene zaak, waarvan de waardij,
of de waarde, naauwelijks to berekenen is.
Vangeene mindere waardij, of ivaarde. Het
eenige onderscheidt bestaat, daarin, dat
wanneer men waardij leest, stellig to keno
gegeven wordt, dat men in dezen zin, en in
geenen anderen, wil spreken. Waarde, namelijk, heeft ook den ruimeren zin, van de schatting der deugdelijkheid in het algemeen, zonder betrekking tot eenigen prijs. Zoo onderscheidt men innerlijke, wezenlijke, van
uiterlijke, toevallige, waarde, niet waardzj •
en men spreekt van de waarde, niet waarthy, der wetenschappen, enz. Het is eene
wetsbepaling, dat een wisselbrief de ontvan en waarde,
en waarin, moet vermelden
;
de waardij van eenen wisselbrief zoude de
beursprijs zijn, waarvoor men dentelven voor
den vervaltijd, tot geld kan maken.
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ARDEREN, zie Achten.
WA
WAARDEREN, zie Begrooten.
WAARDIG, zie Dierbaar en Verdienen.
WAARDIJ, zie Waarde.
WAARLIJK, zie Voorwaar.
WAARNEMEN, zie Aanmerken.
.AARNEMEN, zie Bemerken.
W
A ARNEMEN, zie Betrachten.
W
AARNEMING, OPMERKING.
W
. Het erlangen eener bewustheid door oplette ndheid. OPMERKING zegt men van het een
toevallig de oplettendheid tot zich trekt ;
WAARNEMING van datgeen, waartoe men die
opzettelijk heeft aangewend. Newton's opmerking van het vallen eens appels van eenen
boom, deed hent, zegt men, het eerst de wet
van den val der ligchamen vermoeden. Volgens de laatste waarneming, is het water aan
den dijk nog een' halven voet gerezen.

WAARZEGGER, zie Profeet.
WACHTEN (ZICH), zie Acht (Zich in) nemen.
WAGEN, zie Rijtuig.
WA GEN, zie Durven.
WAKEN NACHTERAK EN.
Zich van slaap of nachtrust onthouden.
WAKEN, op zich zelf, is eigenlijk niet slapen.
In den hier bedoelden zin, bijzonder met
betrekking tot den gewoonlijk tot slapen bestemden tijd genomen, beteekent het bepaaldelijk des nachts opblijven, met oogmerk,
om voor de veiligheid en het behoud van personen ofgoederen zorg te dragen. Terwijl,
om het timmeren, de vensters nit den voorgevel genomen zijn, waken wij met ons drieen,
beurt om beurt. Inzonderheid, om eenen zieken op te passen Hi' is reeds zoo veel beter,
dat er niet meer NJ hem gewaakt wordt.

daarentegen, is opblijven, uithoofde van bezigheden. Gzj zelfhebt genachtbraakt, om achter den latijnschen stij1 van
NACHTERAKEN,

Romes vraagbaken te komen.

WAKKER, zie Rustiy.
WAL, VEST, SCHANS, BOLWERK, MumR.
Een van steengebouwde , of van aarde
opgeworpen wand tot beschutting. MIMI
onderstelt, dat de bouwstof uit steenen bestaat, en is van alg emeener beteekenis, dan

WALM.

wij tot de vergelijking met de andere woorden bedoelen. Elke van steengebouwde
wand , van een huffs, eene kamer , eenen
tuin, enz., wordt namelijk muur geheeten.
Maar ook sommige steden zijn met muren,
of eenen ringmuur , omringd , waarin eertijds derzelver voorname sterkte bestond.
De muren met stormladders beklimmen.
Binnen de muren der stad. Van daar , de
muurkroon , waarmede de Romeinen hem

die de eerste was in het beklimmen van den
muur eener vijandelijke stall , lee den te
versieren. Sedert de invoering van het geschut, verkoos men ter bevestiging van steden en sterkten , van aarde opgeworpen
wanders , in welke de doordringende kogel
zijne kracht verliest, en waardoor alzoo mindergevaar van byes schieten is. Deze zijn
het , aan welke men den naam van WAL , of
wallen geeft. De wallen werden gesloopt. Op
de stadswallen wandelen. Wal heeft insgelijks eene algemeenere beteekenis, en wordt
voor elken van aarde opgeworpen wand , of
damgezegd ; ook voor waterkant : het schip
litg
aan den wal •; lap s gs den wal zeilen. VEST

is het meer be aarde woord voor de omringing eener stall of sterkte , doch laat dit in
het midden , of dezelve uit muren , of uit
wallen besta. Van daar vesting. SCHATcS duidt
stellig eenen stads- of vestingwal aan , vanwaar : schanskorven, voor met aarde gevulde korven, waarachter zich eene krijgsbende
voor het vijandelijk geschut verbergt. Eigenlijk , evenwel , verstaat men onder schans ,
eene afzonderlijke vestingbouwkunstige verschansing, gemeenlijk van eene vier-, vijf- of
zeshoekige gedaante. Ook is schans een
scheepswoord,
beteekenende de sterkte van
de stuurplecht • van hier schanslooper
met de beteekenis van een ruime, dikke zeemanskapot, zie Ka of waartegen schansloopster in den zin van legerhoer gebezigd word t,
en schanslooper ook een oud , slecht paard
beteekent, een' knol , lien men achter de
schans jaagt. BOLWERK heeft de zuivere beteekenis van vestingwal, zonder meer.
WALM, WASEM, ROOK.
De beide laatste woorden zijn reeds bierboven met damp en andere vergeleken , zie
Damp; — WALE 15 een geringe graad van
WASEM, en ook van ROOK. Daarging een walm
op, zegt men van eenen damp, Wiens eigenschappen nog to weinig kennelijk zijn, dan
dat men zoude weten, waaraan dezelve toe te
schrijven is. lets een' walm, of een walmpje,
opkoken is eene keukenspreekwijs, voor een
weinig opkoken. Zoo zegt men : het water
begint reeds te walmen, wanneer men de uitdamping nog te gering acht , om daarvoor
wasemen tegebruiken. Met rook staat het
woord in die verhouding , dat brandende

WAND.

— 353 —

ligchamen rook , smeulende walm geven.
De walm van doove kolen kan somtijds verstikkende zijn.

WANK.

den. Naar dengeest wandelen. Welgelukzalig is de man ,
die niet en wandelt in den
raad der goddeloozen. Van bier wandel, in
den zin vangedrag of levenswijs. Zie LevenSwejs.

WAMBUIS, KAMIZOOL, BORSTROK, VEST.
Zekere mansonderkleeding voor het bovenlijf. WAmBuis had ,slechts eertijds die WANEN, zie Achten.
beteekenis, en was datgedeelte van de manskleeding, hetwelk men onder den mantel WANG,
KOON.
droeg, en dat met mouwen en korte schooHet vleezige gedeelte des aangezigts, onten, het lijf tot aan de beupen bedekte. Thans
der de oogen. WANG komt voornamelijk in
beteekent het de korte bovenkleeding, welke
den deftigen scbrijftrant voor; KOON is in
werklieden, in de plaats van eenen rok,
bet dagelijksche lever gebruikelijk. Eene
ewoon zijn te dragen. KAMIZOOL was voor
g
dikke koon hebben. De blos dergezondheid
dezen de benaming van het korte onderligt op zijne wangen. Wang, niet koon, is
kleed, toen ook met schooten voorzien, hetook van verder overdragtelijk gebruik, voor
welk men onder den rok droeg, en waarvoor
zijdstukken van verschillenden aard. Zoo
thans eene andere soort, bij de kleermakers
spreekt men van wan aan eene vrouwenVEST geheeten, zonder schooten, in zwang
muts • van wan en in een haardijzer. Als
isgekomen. Sedert is kamizool nog wel
scheepswoord, verstaat men onder wan en ,
overig, als de benaming van eene wollen of
zekere sterke houten, waarmede de mast , of
linnen lijfsbedekking, hetzij onder of boven
jets anders, dat zwak is, belegd wordt , om
het hemd gedragen, anders BORSTROK gebet te versterken en vaster te maken. Van
noemd ; welk laatste woord ook de bonadaar wane en als werkwoord : eenen mast
min g van een dergelijk kleedingstuk voor
wan en van zoodanige houten voorzien.
vrouwen is.
WANGEBRUIK, MISERUIK.
WANBEDR1JF, zie ]frhisdaad.
MISERUIK is, in spraakkunstige vorming .
van twee el erlei aard. Het is, of de daad van
WAND, MUUR.
misbruiken, als : misbruik maken van ieHet loodregte ligchaam, hetwelk zoo wel
mands toegevendheid; en dan'ziet bet eigenlijk
eene kamer van eengebouw op zich zelf,
slechts op een enkel bedrijf, of wel, het is
als ook bet gebouw zelf van andere gebou-eene zamentrekking van misgebruik , met
wen afscheidt. Een MIMI is altoos van steer) •
het woord gebruik in den zin van gewoonte ;•
een WAND kan ook van bout zijn.
en in dit geval beteekent het eene laakbare .
tot gewoonte gewordene, bandelwijs, gelijk
WANDELEN, zie Gaan.in :-misbruiken verbeteren, — wegnemen, —
arschaffen , — invoeren. WANGEBRUIK is
WANDELEN, KUIJEREN.
blijkbaar eene zamenstelling van het kwaad
Zich verlustigings- of gezondheidshalve, in
beteekend voorzetsel wan en bet naamwoord
de open lucht, vertreden. In het woord
gebruik, niet in den zin van gewoonte, maar
WANDELEN ligt, even als in bet hood. wanals de daad van het werkwoordgebruiken ;
dein, verwandeln, het denkbeeld van verhet beteekent dus een kwaad, dat is verwisselen, veranderen •, het beteekent dus
keercl, gebruik, gelijk in : die dingen zijn ,
zoo veel als den eenen we g voor den andedoor wangebruik, geheelbedorven.
ren verwisselen. Hetzelfde denkbeeld lit
g in
KUIJEREN, dat een voortdurend werkwoord WANGEDROGT, zie Monster.
schijnt te zijn van keeren. Wanneer men
gaat wandelen, of kuUeren, heeft men ge- WANGUNST, zie Afgunst.
meenlijk niet het oogmerk, om zich naar
eerie hestemdeplaats te begeven, maar en- WANKELEN , WA
EN , WIGGELEN WAkel, om dien weg in te slaan, die het aan ePEREN.
naamst voorkomt, en dan weder huiswaarts
Uit mangel aan de noodige vastheid been
te keeren, waarbij dan ook geene reden is,
en weer schudden. Eene to el WAGGELT
om niet van den eenmaal ingeslagen we of
wanneer zij niet vast stash. Zeer diklijvige
te aan en eenen beteren te kiezen. Kuijemenscben, of dieren , met zwakke beeper,,
yen worth meergezegd, dan geschreven.
hebben eenen waggelenden gang. WIGGELEN
Wandelen behoort tot den deftigsten stijl,
beteekent hetzelfde, doch het wordt, om de
zoo wel als tot degemeenzaamste spreekscherpere klinkletter, van kleine dingen, of
taal. Ook heeft wandelen, niet kuzjeren, de
van eene zwakkere beweging, gebruikt ; een
figuurlijke beteekenis van verkeeren, zich
tafelkomfoor wiggelt order het bord, wangedragen • vooral in den stip der godgeleerneer depooten niet gelijk zijn. WANKELEN is
46
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eene dergelijke beweging, met gevaar van
vallen vergezeld. Eene oneffenheid in den
iemand, die anders vast ter
weg kan litg
been is, in hetgaan doen wankelen. Van
daar heeft het Iaatste woord ook de figuurlike beteekenis van onzekerheid, onbestendigheid. In zijn geloof wankelen, 1.14 was
eerst onverzettelijk, maar nu begint hi' te
wankelen. WAPPEREN komt, met de vorige

woorden, in eigenlijke beteekenis, in zoo
verre overeen, dat het van eene dergelijke
beweging gezegd wordt, met het nevenbegrip no tans van een daarmede gepaard
kletterendgeluid. Net eene vlag wapperen.
Bet venster staat te wapperen. Figuurlijk
zegt men wapperen en waggelen, maar niet
wiggelen , voor onvast zijn in gevoelens,
zonder dat daarbij evenwel het begrip van
een overslaan tot een andergevoelen, zoo
peer als bij wankelen, heerscht.

WEB.

ook kunnen gezegd worden met de bedoeling
van het joist op die wijze te zullen doen,
waarop men het begeerde gedaan te hebben.
WANSCH.APEN, zie Nismaakt.
WANSCHEPSEL, zie Monster.
WANSTALTIG, zie lifismaakt.
W.ANTROUWEN, zie ffilistrouwen.
WAF7NHANDEL (IN DEN) OEFENEN, zie
Dritlen.

WAPENSCHOUW, zie Monsteren.
WAPENSCHORSING, zie Bestand.
WAPENSTILSTAND, zie Bestand.

WAPPEREN, zie Wankelen.
WANNEER, ALS, Zoo, BIJALDIEN, INDIEN.
Voorwaardelijke voegwoorden. Tusschen
de drie eerste en de beide laatste, is, in de WAREN, ZWEVEN,
Van levende , of als zoodanig gedachte ,
eerste plaats, dit spraakkunstig verschil, dat
schepselen gesproken : zich voortbewegen ,
INDIEN„ BIJALDIEN en zoo, zoo wel met eene
zonder aanwending van eenige werktuigeaanvoegende als met eene aantoonende wijs
like kracht , die anders tot gaarr, kruipen,
kunnen verhonden worden, naar dat het al
zwemmen, of vliegen vereischt wordt. WAof niet twijfelachtige ofonzekere der uitdrukREN heeft een nevenbegrip van heimelijkking het medebrengt, terwiji bij ALs en WAN-.
heid • het wordt eigenlijk enkel van schimVEER alleen de aantoonende wijs kan te pas
men,nachtverschijnsels, of spoken, gebezigd.
komen ; (bij als o ok wet de aanvoegende, maar
ZWEVEN heeft het nevenbegrip , dat het in
enomen •; in welken zin het
dan voor alsof g
zekere verhevenheid boven de oppervlakte
bier niet in aanmerking komt.) Indien, bijder aardegeschiedt •; men gebruikt het van
aldien, zoo, zijn veelal onverschillig te geengelen en hemellingen. De vogel twee ook,
bruiken, ook als en wanneer onderling •;
wanneer hi' , zonder beweging der vlerken
loch voor de drie eerste zijn de twee Iaatste
de lucht doorklieft. Overdragtelijk , zweven
niet onverschillig in de plaats te stellen. Inonzegedachten , zweeft onze verbeelding ,
dien en bijaldien zijn zoo veel als IN, of BIJ
boven de aardsche bekrompenheid, in eene
geval van DIEN, even als zoo eene uitlating is
verhevenere
denkbeeldig
e , w reld. Zoo
,
voor het zoo zUnde dal. Als is, eigenlijk,
zweeft ook eenegedachte voor den geest.
een bijwoord van gelijkenis •; wanneer een
. Beide beteeketien eerie
Waren, of eerder rondwaren, wordt, figuurrd van tijd
voegwoo
lijk , alleen gezegd voor , met eene snoode
onderstelde gelijktijdigheid. Die gelijktijdigbedoeling, heimelijk omsluipen.
held ligt, bij voorbeeld, in : indien ( bijaldien, zoo, als, wanneer,) God met ons is, wie
zal to ons zijn ? Maar niet in : ik zal het
doen, indien, of bijaldien, gij het be Bert.
Bezigde men hier als, of wanneer, zoo zoude

WARM, zie Heet.

WARMTE, zie Heet.
het ook kunnen bete ekenen : ik zal het, joist
doen.
op dien tijd, dat gij het be
d. Als- WASEM, zie Walm.
dan ware des anderen be eerie niet, gelijk
de bedoeling bij de eerste uitdrukking is, in WATERKEERING, zie Dam.
het onzekere gelaten. In zoo, als voegwoord
van onderstelling, zoude op zichzelf geene WEB, WEEFSEL.
WEB iS, bij wevers, het op het getouw gereden zijn, waarom het niet ook hier voor
spannen doek. Een nieuw web opzetten.
of bijaldien, in de plaats te stellen
indien,
WEEFSEL is bet gewevene, of de bewerking
maar bet niet verkiesseiijk,omdat er,
daarvan. Fijn van stof en weefsel. Overdragin het voorhanden zijnde geval , eene dubbeltelijk, is weefsel eerie zamenloop van heimezinnigheid zoude zijn met het bijwoord zoo,
like kuiperijen met eerie snoode bedoeling.
in den zin van op dezelfde wijze, anders zoo
id !
Welk een weefsel van boosaardighe
AM. Ik zal het doen, zoo gij het begeert zoude
ware •,

is
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WEDE.
W EDERWEER, naamwoord),

LUCHTSGESTELD-

REID.
LUCHTSGESTELDHEID is de benaming van den
staat des dampkrings in deszelfs verscheidenheden , naar de onderscheidene hemelstreken en jaargetijden. WEDER, of WEER, wordt,
g
ezegd van den afwisselenden staat dier
luchtsgesteldheid zelve,onder dezelfde hemelsstreek, en in hetzelfde jaargetijde. Nooi,
of schoon , weder noemt men eene heldere
lucht , zonder buijen , met zonneschijn bij
dag, of maneschijn bij nacht. De luchtsgesteldheid van een land wordtguurder en
ruwer, naarmate men meer noordelijk komt.

WEDER(WEER, bijwoord),

WEDEROM

(WEt-

ROM.)

WEEK.

drukken , wordt

WEDER gebezigd • bedoelt
men voornamelijk het laatste, zoo zegt men
TERUG. Velerlei werkwoorden worden met
beidegebezigd, als : wederkomen, terugkomen ,tvederkeeren, teruykeeren,enz. Maar bet

verschil tusschen deze is altoos, dat de eerste
op de herhaling, wat den tijd betreft, de
laatste, op de herhaling, wat de plaats betreft, doelen. Altoos is daarin ook het begrip eerier beweging bevat ; maar ook deze
is tweeledig te beschouwen, als eene verwijdering van de lasts van waar, en als
eene toenadering tot de lasts waarheen.
Het eerste van deze begrippen wordt uitgedrukt door tern het
h et tweede, door weder.
Wanneer iemand ons verlaat, zeggen wij, dat
hi' naar de zijnen terugkeert •; zijne huisgenooten zien hem wederkeeren. Sommige begripp en dulden daarom de zamensteng
lli
slechts met een van beide • de eene met weder, de andere met terug. Men ziet iemand
tveder, niet terug . Van de dwaalsterren zegt
men, dat zij schijnen, op zekere tijden, eene
teruggaande, niet wedergaande, beweging te
hebben.

WEDER en WEER, als bijwoord, duidt eigenlijk eene terugkeering aan, en had, daar men
bij terugkeering eene rigting aanneemt ,
die teen de vorige overstaat, outings ook als
voorzetsel, den zin van teen. Thans heeft
het die laatste beteekenis enkel no g in
sommige zamenstellingen , als wederleggen, wederspreken , enz. In den eigenlijken zin van terugkeering gebruiken wij het
nog in de spreekwijs heen en weder, en voorts WEDEROM, zie !Feder (bijwoord) •; en Alwedir.
in deze engene zamenstellingen , als wederkomen , (in eene van de beide beteeke- WEDERSTUITEN, zie Afstuiten.
nissen van dat woord,) wederbrengen, wederhalen, enz. Meest echter heeft het de WEDERVAREN, BEJEGENEN.
De lotwisseling, die iemand WEDERVAART,
kracht van bij herhaling, gelijk in de andere
kanaangenaam, of onaangenaam zijn • wanof liever weder
beteekenis van wederkomen ,
neer men zegt, dat hem jets BEJEGENT, zoo
komen, als : ik zal wel eens wederkomen • of
spreekt men gemeenlijk van jets onaangevan op nieuw, als : h i' is weder gezond genaams. De reiziger, die verhaalt, dat hem op
worden. WEDEROM, of wEtaom, heeft ins ezijnen tot Diets bejegend is, wil zeggen, dat
lijks de beteekenis van herhaling, als : h i'
hi' eene onaangename ontmoeting gehad
deed het wederom • ook lien van terugkeeheeft. Weinigen zijn er, welken niet zoo wel
ring, als : hij keert wederom, gelijk wederom
geluk als ongeluk wedervaren is •, menigeenen
zijn den zin heeft op zekere lasts terug gewedervaart meer eer,
dan hi'erdient.
v
komen zijn. Bovendien duidt wederom eene
Een
deurwaarder, die eenen geregtelijken last te
wederkeerigheid aan, die niet in weder, op
verrigten heeft , doet van zijn wedervaren
zich zelve,
li g t. Hijzal ons wel eens wederom
schratelijk verslag •; niet zelden is hem eene
verzoeken, dat is : nu wij hem ten onzent
bitse bejegening wedervaren.
onthaald hebben, zal hi' ons wel wederkeerig nooden. Hi' zal ons wel weder verzoeken,
zoude beteekenen : hi' zal ons wel nog eens WEDERZIN, zie Aikeer.
nooden. Zie voorts wederont met alweder en
andere woorden vergeleken, op Alweder. WEDSTRUD, zie Kamp.

WEDER (WEER),

TERUG.

Beide woorden komen daarin overeen, dat
daardoor de tegenwoordigheid van iemand
of lets op eene plaats, van waar die persoon
of die zaak eenmaal vertrokken of afgezonden was, wordt te kennen gegeven • met andere woorden, beiden duiden eene herhaling
aan van de tegenwoordigheid van iemand of
iets, op zekere plaats. Deze herhaling, nu, is
tweeledig te beschouwen : ten opzigte van
den tijd, en ten opzigte van de plaats. Wanneer men het eerste inzonderheid wil uit-

WEEDOM, zie Verdriet.
WEEFSEL, zie Web,
WEEG (TE) BRENGEN, zie Berokkenen.
WEEK, nen'''.

Tegenstelling van hard. at niet hard is,
wijkt lit voor eene drukking , zonder zijnen
zamenhang te verliezen. Wanneer het ons
gevoel aandoet, heeft het daarop slechts eene
werking. Naarmate men eenigestof uit het
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eerste oogpunt beschouwt, noemt men ze
WEEK • neemt men de andere eigenschap in
aanmerking, zoo zegt men ZLICIIT. Week
brood, weeke boter, weeke eijeren. Een zacht
bed, zacht haar, zacht leder. Overdragtelijk
is een week gestel, dat teen ongemak onbestand is : een week hart, dat lit getroffen

ordt , en voor evenveel welke indrukken
w
vatbaar is • iemand week maken, iemands
hart week maken, hem met aandoeningen
vervullen. Zacht wordt, ook in den eigenlijken zin, van eengeluid gezegd, dat het geboor slechts ligt, en tevens aangenaam, treft.
Het zachte geruisch van een beekje. Ook in
het algemeen, niet luide : spreek watzachter.
Voorts van al wat ligte gewaarwordingen
verwekt. Een zacht licht, zacht weder. Een

WELD.

VVEGWIAIJEN, zie Afwaaijen.
WEIDE,
zie Beemd.
WEIFELEN, zie Aarzelen.
WEIGEREN, zie A islaan.
WEILAND, zie Beentd.

WEER, zie Schaap.

WEINIG, BEETJE.
Eene kleine hoeveelheid. Een wEirim van
jets, is een kleingedeelte daarvan. Een
BEETJE, eigenlijk een afgebeten stukje, wordt,
hoe oneigen ook, met dezelfde beteekenis
gebruikt, zonder dat er jets van het denkbeeld van bijten in overblijft, nosh zelfs van
e of deel, dan alleen
het denkbeeld van stukj,
in zoo verre, dat het woord niet anders, dan
van eene als zamenhangend gedachte zaak,
niet van het een men verspreide grootheden
noemt, to bezigen is. Zoo is een weinig ziek,
ook een beetje ziek. Maarhonderd
honderd gulden kan
men een weinig geld, niet een beetje geld
heeten.

WEERDRUK, zie Herdruk.

WEL, zie Bron.

WaRLICHTEN, ONWEEREN.
Beide onpersoonlijke werkwoorden van de
onstuimigheid van het weder gezegd ; WEERLICHTEN, van het enkelegeflikker van den
bliksem, zonder donder • ONWEtREN van een
donderweer.

WELBEHAGEN, BELIEVEN, GOEDVINDEN, GOED-

zachte winter. Een zacht verwijt. Een zacht
enoegen. Een zacht bestuur.
g

R IG, zie Dartel.
WEELDE
WEENEN, zie Grtjnen.

WEÈRSPANNIGHEID, zie Beroerte.
WEÉRSTAAN, zie Aankanten.
WaRSTREVEN, zie Aankanten.
WEÉRWIL (IN) VAN, zie Onaangezien.
WEÈRZIN, zie Wederzin, op Afkeer.
WEETGIERIG, zie Benieuwd.
WEETGIERIGHEID, zie Nieuwsgierigheid.
WEG, zie Straat.
WEG, zie POW.
WEGBLIJVEN, zie Uitblijven.
WEGHELPEN, zie Foorthelpen.
WEGLEGGEN, zie Bergen.
WEGNEMEN, zie Afligten.
WEGSLUITEN, zie Opsluiten.

KEURING, GOEDDUNKEN, GENOEGEN, WELGEVALLEN.

Eigendunkelijke , onafhankelijke verkiezing. BELIE EN is het woord, waarmede het
kind van zijne ouders, de bediende van zijne
meesters, kortom de afhankelijke van zijne
meerderen, eene toestemtning vraagt. Indiea
het uw believen, of naar uw believen, is,
dat ik, enz. In de zamenle ving, is bet voorts
een woord van wellevendheid. Wat is er
van uw believen ? zoo veel als : wat is van
uwe dienst? anders, wat belief? u ? Van
tweepersonen, die beide even veel gezag
hebben, on] in de zaak to beslissen, maar
welker beider overeenstemming daartoe vereischt worth, vraagt de een des andereu
GOEDVINDEN. Of, indien er zulk een verschil
vangezag plaats heeft, dat althans gemeenschappelijke raadpleging en overleg ondersteld
wordt • zoo zegt eene vrouw : indien het
met mijns mans goedvinden is.

GOEDDUNKEN

is daaraan ten naauwsten verwant • echter,
wanneer iemand zegt : het dunk! mij, dat
het goed is, of het dunkt mij goed to zijn,
spreekt hi' minder stellig, en meer, als ware
bet, met onderwerping aan Bens anders mehi'
detoestemming , dan wanneer
zegt
: ik
vind het goed. Het goeddunken is dan minder
eene eigenlijke bewilliging , dan wel eene
meening, een gevoelen. er min goeddunken over zee en. In GENOEGEN lit altoos
een lijdelijke zin ; het is het tevreden zijn met
en self geene beschikking
lets, waarover men
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heeftgehadik hoop,dat het door mij verrigte
naar uwgenoegen zal zijn. GOEDKEURING,
daarentegen, is eene stellige daad van meerderheid. Behoudens utvegoedkeuring Voorts
is de zin van goedkeuring tweeledig • men
verstaat daaronder, of eene benaming en
bekrachtiging van eens anders verrigtingen,
als : de aanbesteding geschiedt, behoudens de
goedkeuring van den minister, of wel blootelijk eene oordeelvelling, door welke men
iets doelmatig of voegzaam keurt, als : het
boek is met kerkelijke goedkeuring uitgegeven. WELGEVALLEN is, in onderscheidene

opzigteri, van eenen anderen aard. Als werkwoord, alleengebruikelijk in de spreekwijs :
zich iets laten welgevallen, beteekent het tevreden zijn met iets, dat door eens anders
toedoenplaats heeft : zich iemands aanbieding laten welgevallen. Meestal echter, in
vereeniging met moeten, dan in den zin
van het een men in den gemeenzamen
spreektrant eene gedwongene fraaijigheid
noemt.
moest het zich laten welgevallen.
Als naamwoord, daarenteg,
en beteekent
welgevallen eene hooge mate van, ten eenenmale onafhankelijke, tevredenheid, of behaen. Een welgevallen aan lets hebben. Het
g
is het veelalgebruikelijke woord, waarmede
zeer hooge personaadjen hunne tevredenheid
te kennengeven over eene hun bewezene
hulde. Zoo behoort een ingezonden tverk
met welgevallen ontvangen tot den vorsteliken kabinetsstijl. In eenen anderen zin, en
in dezen is het, dat wij het woord hier met
de overige aan het hoofd geplaatste te vergelijken hebben, beteekent welgevallen eene
volkomene onafhankelijkheid in het beschikken over iets. De toelating daartoe onderstelt dan noodwendig eene meerderheid in
dengenen, die ze verleent. kunt daarmede naar welgevallen handelen.

WELBEHA-

GEN
,
behalve dat

het oak de hoogste mate van
tevredenheid te kennengeeft, bevat, in den
anderen, bier te vergelijken,
zin, niet slechts
het begrip van onafhankelijkheid, maar dat
van vrijmagtigheid, en is derhalve het meest
eerbiedige woord, waarmede men het believen , hetgoedvinden , de goedkeuring,
hetgoeddunken, het genoegen, of het welgevallen eens meerderen kan benoemen.
Indien het uw welbehagen zijn mot t. Zoo,
van God : des Allerhoogsten welbehagen • en,
als door God zelvengesproken, in den bijbel :
myn root sal bestaen, ende ick sal al myn
welbehagen doers. In geen der beide laatste

voorbeelden ware een der andere woorden
to bezigen. Zelfs in den zin van tevredenheid, is welbehagen eene meer eerbiedige
bewoording , dan welg
erallen. Van daar
de zamenstelling : Gode welbehagelUkheid.
De deugdelijkheid en Godewelbehagelijkheid
nicer (laden.
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WELBESPRAAKT ,

WELSPREKEND , WEL TER

TAAL, SPRAAKZAAM, RAD VAN TONG WOORDENRIJK.

Alle woorden, met onderscheidene wijzigingen, vaardigheid in het spreken te kennen
gevende. WELEESPRAAKT is degene, die het
vermogen der spraak in alle opzigten tot
zijne dienst heeft •; het is daartoe niet genoeg, dat hem een natuurlijk gebrek noch
kinderlijk aanwensel aankleve, dat hi' niet
stamele, noch hakkele, noch stottere, dat
zijne stem aangenaam en welluidend zij • het
moet hem daarenboven niet ontbreken aan
kliarheid van begrippen, noch aan hebbelijkheid, om daarvoor, vaardig, gepaste bewoorden en te vinden. In het laatste opzigt,
komt het woord meest overeen met WEL TER
TAAL. Hierbij,
namelijk , is taal niet zoo zeer
genomen in den zin van spraakkunstige
regelmatigheid, als wel in den oorspronkeliken zin der mededeeling van gedachten.
Om wel ter taal te zin,
behoort men dus de
j
vaardigheid te hebben, om aan anderen, op
eene duidelijke, verstaanbare wijze, merle
te deelenwat men heeft te kennel' te geven,
om het even, of dit eigene denkbeelden zijn,
of wel slechts een to verrigten boodschap.
Niet alle advokaten kunnen even welbespraakt zijn ; maar het is een volstrekt vereischte voor iemand , die dat beroep wil
uitoefenen, dat hi' wel ter taal zij. SPRAAKZAAM levert eengansch ander denkbeeld op,
en beteekent alleen, dat iemand zichgereedelijk in een gesprek inlaat. RAD VAN TONG is,
in zeker opzigt , eene tegenstelling van
spraakzaam •; want gelijk het laatste de
bereidwilligheid om in een onderling gesprek
to treden bedoelt, wordt rad van tong gebezigd van iemand, die maar altoos voortkeuvett, of klapt, zonder een' ander aan het
onderhoud to laten deel semen. In deze
bewoording ligt dus een denkbeeld , dat
geenszins ter aanprijzing strekt, van iemands
gezellige hoedanigheden •; van daar, dat men,
beleefdheidshalve, soms de uitdrukking verzacht, en daarvoor WOORDENRIJK bezigt. Het
laatste toch kan wel een der vereischten zijn,
welke men in een woordenboek verwacht,
maar is, van eenenpersoon gebruikt, door
de bepaalde benoeming der woorden alleen
als het ware , eene uitsluiting van het
andere voorname deel der spraak of taal,
de tekennengeving van gedachten namelijk, en geeft dus het begrip altoos, dat,
met al den stroom van woorden , weinig
opmerkingwaardigs gezegd wordt. WELSPREKEND bevat niet alleen de Ne gri en van
wel ter taal en van welbespraakt ; maar beide
daarenboven in eenen hoogen graad. Gelijk
namelijk wel ter taal reeds gezegd wordt van
iernand, die zijne tekennengeving op eene
duidelijk verstaanbare wijze doet, noemt men
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dengenen welsprekend , die het door hem
voor te dragene op eene zoo innemende wijze
weet voor te stellen, dat hi' den hoorder, zoo
niet overtuigt, ten minste overreedt, en
lien zijne gedachten niet alleen verstaan,
maar ook aan- en overnemen doet, ja, deszelfs hartstogtelijkheid weet te treffen, en
hem de bepleitte zaak met geestdrift doet
omhelzen. Om, tot zulk een einde, wel te
spreken, is nu welbespraakt te zijn een onmisbaar vereischte • maar welbespraaktheid
duidt enkel het vermogen, of de vaardigheid
aan, welsprekendheid de daad zelve, de aanwending van dat vermogen, en wel, met bijzondere betrekking tot den hoorder, met eene
opzettelijke navolging van zulk eene aanwending van hetzelve, als men in de natuur
heeft opgemerkt geschikt te zijn, om die uitwerking voortte brengen,welke men bedoelt,
dat is, (zie Kunst,) eene kunstige aanwending, waartoe niet alleen doelmatigheid van
stembuiging, maar ook van houding en gebaren behoort. Welsprekendheid is derhalve,
naar degewone, loch juiste, bepaling, de
kunst van overreden. In zoo verre wij haar
met de eigenschap van wel ter taal te zijn
hebben vergeleken, behoort daartoe de keus
van zulke bewoordingen en spraakwendingen, mitsgaders van die orde in de voordragt
der denkbeelden , welke men meestgesehikt
acht, om op den hoorder den gewenschten
indruk te maken. De vereischten der voordragt zelve, namelijk welbespraaktheid, met
doelmatige houding en gebaren gepaard,
vorderen eene bijzondere opleiding en oefening, aan welke men den naam geeft van
uiterltjke welsprekendheid, eene bewoording,
waarin het ter onderscheiding gebezigde bijvoegelijke woord geenszins die overtolligheid
heeft, welke men oppervlakkig daaraan zoude
toeschrijven, wanneer men den tweeledigen
zin van spreken zelve uit het oog verliest.

WELL.

titel voor den aanzienlijken burger-, bet
laatste voor den minderen adelstand , in
onderscheiding van hooggeboren, voor den
hoogeren adel. WELGENAAKT SlUit noodwendig het begrip van welgeschapen in zich ,
maar dit laatste wordt enkel van jonggeboren kinderengezegd, en het welgeschapen
kind kan naderhand mismaakt of verminkt
worden. Welgemaakt zijn volwassenen, die,
welgeschapen geboren, ook naderhand alle
hunne ledematen in de juiste evenredigheid
behouden hebben. Een welgemaakt man.
WELGEMAAKT, zie Welgeboren.
WELGESCHAPEN, zie Welgeboren.
WELGESTELD, GEGOED, BENIDDELD, VERNOGEND,
RIJK.
WELGESTELDE lieden noemt men hen, die
de voor hunnen standgewone benoodigdheden in eene toereikende mate bezitten.
GEGOED onderstelt het bezit van vaste eigendommen. Een BENIDDELD man is hetzelfde,
als een man van middelen. Zie op Have.
Een VERNOGEND man zegt meer, omdat daardoor bijzonder de staat van onafhankelijkheid
wordt aangeduidt, waarin hi' zich, door de
onbekrompenheid der te zijner beschikking
staandegeldmiddelen, bevindt. RIJK kan
alleen diegene heeten, die rijkdom, dat is,
eenen overvloed van aardsche goederen
bezit. Rijk is overigens van al de opgenoemde woorden het eenige, dat ook anders, dan
vanpersonen gebezigd worst. Bat land is

k en vol rejke steden en kloosters. Men
rij,
noemt een schip rtjk geladen, als het eene
rijke (kostbare) lading iriheeft. Zoo spreekt
men van een rijk paardentuig , een rzjk
geborduurd kleed, een rijk gestoffeerd huffs.
Rijk in deugden. Geen der andere woorden

wordt figuurlijk gebruikt.

WELDADIGHEID, zie lPlenschlievendheid.

WELGEVALLEN, zie Welbehagen.

WELGEBOREN , WELGESCRAPEN 9 WELGENAAKT.
Naar de zamenstelling, beteekenen deze
woorden wel, dat is, zonder ligchaamsgebrek,
ter wereld gekomen. In het gebruik, no tans
bepaalt zich die beteekenis alleen tot WEL-

WELLEVEND, zie Beleerd.

welgeschapen noon. Eene welgeschapene dochter. WELGEBOREN was , OUlings, zoo veel als vnjgeboren, en dit laatste
eene onderscheiding van vrijlaat, of vrijge-

WELLEVENDHEID, zie Minzaamheid.
WELLIGT, zie Mogelijk .

GESCHA.PEN. E'en

laten slaaf. Aan vrijgeborenen, dat is, van
hunnegeboorte af, vrije lieden, gaf men dan
den eertitel van welgeboren. Bijzonder werd
het woord naderhand een titel voor schepenen, of regters ten platten lande. Baljuw en
welgeboren mannen van RI:inland. Het is
thans overig in de zamenstellingen weledelgeboren 9 en hoogwelgeboren , het eerste als

WELLUSTIG GEIL.
Op eerie onmatige wijze gehecht aan het
zinnelijke genoegen, dat de paring verschaft.
WELLUSTIG is blijkbaar zamengesteld uit wel
en lust, met den uit an ig, die het tot een
bijvoegelijk naamwoord vormt. GEIL, met
geel verwant, of daarvan of te leiden, beteekent eigenlijk vet, omdat het meeste vet eene
eelachti ge kleur heeft. Zoo wordt het
g
gebruikt van het vleesch van dieren, wanneer dit, door zijne vettigheid, eene walging
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veroorzaakt. Pat spek is geil. Somtijds ook,
waar de vettigheid een voornaam vereischte
is ,
voor eene deugdelijkheid. Geile boter.. Van
daar, van overvloedig bemeste aarde : geile
aarde. Eengeile grond. Verder, ook van
degewassen, die, wanneer zij te veel voedse uit den grond trekken, te schielijk opgroeijen, en meest in het lot en blad schieten,
zonder veel vrucht tegeven. Het graan staat
geil. Die boonen staan to geil. Wat den bier
bijzonder gedachten zin betreft, eindelijk,
van eenegesteldheid des gemoeds, die haren
grond voor het naaste in eene overvloedige
voeding en koestering van het ligchaam
heeft, en waardoor men eene hevige prikkeling tot bijslaap gevoelt, en die prikkeling
zoektgaande te houden. Eene geile hoer.
Eenyell wijf. Geile gedachten. Geil is derhalve van wellustig daardoor onderscheiden,
dat geil de be eerie tot paring van de zijde
van haren oorsprong, dat is, als eene blooteke als ware het, uit te vele
lijk vleeschelij,
gevoedheid ontstane, drift doet Noortkomen ;
en wel
tot lust,
wellustig , enkel
eerte
de
beg
tot die soort van lust, aan welke men de benaming van wellust geeft, voorstelt, zonder
op de oorzaak daarvan te zien. Een gevolg
daarvan is, dat geil, als bepaaldelijk op het
dierlijke wijzende, niet clan met eene sterke
mate van verachting kan gezegd warden ;
wellustig, daarentegen, gelijk mede het ten
grand liggend naamwoord wellust, niet alleen altoos de beschaafdere uitdrukking is,
maarook op allerlei uitstekende behagelijkheid,zonder eenig onzedelijk nevendenkbeeld,
kan toegepast warden. Wellustige dreven.Zoo
wordt ook van dieren zelve, die eene groote
drift in het voorttelen van hungeslacht toonen, alleen geil, nooit wellustig, gebezigd.
De bok is eengeil dier.

WELSPREKEND, zie Welbespraakt.
WELVAART.
WELSTAND, WELZIJN, WELVAREN,
Een zamenloop van gunstige omstancligheden, of liever de daaruit voortgesproten,
meestgewenschte, toestand eens persoons,
of eerier vereeniging van personen, dat is,
van eengezin, van eerie maatschappij, of, in
died zingenomen, van een huis, van een
land, van eenen staat, of eindelijk van eenig
aan zoodanige personen eigen bedrijf. Het
hoofdbegrip is bier de gunstigheid of gewenschtheid van den toestand ; en, daar dit
bij al de woorden gelijkelijk door het eerste
lid (wet) wordt uitgedrukt, is het verschil
van beteekenis voor zoo verre er altoos verschil bestaat, en dit zijnen grand in de vormin g of zamenstelling heeft, alleen in derzelver tweede lid te zoeken. In de eerste
plaats, valt dan bij WELVAART en WELVAREN,
in het oog, dat het lauste zamengesteld is
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met eene tot naamwoord aangenomene onbe aarde wijze eens werkwoords, die dus de
daad in hare werking aanduidt, het eerste,
met een daarvan afgeleid naamwoord, dat de
daad als volbragt, en in hare uitwerking
voorstelt. Hetgebruik, evenwel, kent dit
onderscheid niet ,
en het kon den zweem van
haarkloven hebben, indien wij tusschen
's lands welvaren en 's lands welvaart eenig
verschil van beteekenis wilder) zoeken. Desniettemin ware het welligt niet ten eenenmale vangrand ontbloot, wanneer men
welvaart, voor een bestaand en voortdurendgeluk en voorspoed , welvaren voor
de nog te wachtene, aanname. Althans, met
uitzigt op het toekomende , gelijk wanneer
men op het welvaren van dezen huize den
vriendschapsdronk toebrengt, zal men eerder
dit woord , dan welvaart , verkiezen. Een
wezenlijker verschil bestaat hierin, dat welvaren , even als de beide andere woorden,
(WELSTAND en WELZIJN,) ook voor ligchamelike gezondheid genomen wordt , welvaart
niet. lk horn naar uw welvaren , uwen welstand, uw welzijn, vernemen. Zeer willekeurig is overigens daaromtrent het gebruik •
men zegt ik bevind mij in eenen goeden
welstand, niet : in een goed welzijn , ook
Diet : in eengoed welvaren •; daarentegen
wel : ik ben welvarend, zeer welvarend. Ook
isgeen der drie woorden in zoor verre met
gezondheid te verwisselen , dat daarbij ook
een ontkennende zin zoude voegen. Voor zifra
gezondheid, bij voorbeeld, kan men niet zeggen ,zijn welvaren,zijnwelstand,zUn welzz:j n,
heeftgeleden, of is in eenen slechten staat.—
In den algemeeneren , eerst opgegeven zin
verschilt welvaart, of welvaren, van welzOn,
daardoor, dat welzijn, met het zoogenaamde
verbum substantivum zamengesteld, hetwelk
het bestaan zonder verdere wijziging te kennengeeft , ook in alle opzigten den ruimsten
omvang heeft , en het persoonlijk hell , niet
alleen in den stoffelijken , maar ook in eenen
zedelijken zin, bedoelt. Kinderen begrijpen
niet altijd , hoe zeer de raadgevingen hunner
ouders tot hun welzijn strekken , waarvoor
even min welvaart en welvaren, als ook
welstand , tegebruiken ware. Eindelijk , be-

staat het verschil tusschen de beide eerste
en welstand, daarin , dat, hoezeer overigens
de beteekenis in het begrip van wereldlijken
voorspoed volkomen overeenstemt, die voorspoed , bij welstand , alleen in aamerking
n
wordtgenomen , voor zoo verre die op het
oogenblik zelf bestaat , bij welvaart en welvaren daarentegen , met een nevendenkbeeld van voortdurinedacht
wordt. De
gg
fabrifken bevonden zich de ti' in eenen
bloeijenden welstand. 's Lands welvaart , of
welvaren , is ten naauwste met de welvaart,
of het welvaren van denkoophandel
•
verkn ocht .
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WIJZE.

WEL TER TAAL, zie Welbespraakt.

WERELDKUND1G, zie Bekend.

WELVAART, zie Bloei.

WERELDSCH, zie iiardsch.

WELVAART, zie Welstand.

WERK, zie Arbeid.

WELVAREN, zie Welstand.

WERKELIJK, zie Daad.

WELVOEGELIJK ZIJN, zie Behooren.

WERKEN, zie Bedrijven.

WELWILLENDHEID, zie Illinzaamheid.

WERKMAN, zie Arbeider.

WELZIJN , zie Welstand.

WERKTUIG, zie Gereedschap.

WEMELEN(WIEMELEN),,
KRIELEN, KRIOELEN

WERKZAAMHEID, zie Arbeid.

KRIEWELEN.

Zich , in menigte , en als golvender wijze,
been en veer, en op en neer, bewegen, zoodat de tegenwoordigheid der zich bewegende
voorwerpen,eigenlijk eerst,door die beweging
kenbaar worth. WEnELEN heeft de algemeenste
,
beteekenis
en worth varx door elkander
kruipende, loopende, vliegende, of zwemmende wezensgebezigd. Zie die ntiereneens
wemelen. Een beer van insekten, dat door de
lucht wemelt. Men zegt daarvoor ook WIEME-

WERPEN, zie Gooijen.
WET, zie Instelling .
WETEN (DANK), zie Bedanken.
WETENSCHAP, zie Kunst.
WETTELIJK,

WETTIG.

is zooveel als gelijk eene wet,
Het woord is een voortdurend werkde kracht hebbende van eerie wet •; WETTIG is
woord van het oude wimen, bewegen •; van
op een wet gegrond, overeenkomstig met
eene 'wet,uit eene wet voortvloeijende.
waar ook wimpel. KRIELEN, en de andere
Irettelijke bepalingen, instellingen, verordewoorden, zijn van kriepen, dat is kruipen, en
worden derhalve, eigenlij,
ningen. Wettige gewijsden, aanstellingen.
k enkel van eene
kruipende beweging gezegd. De kaas krielt
van mijten. KRIOELEN, met den, vrolijkheid WEZEN, zie Ding.
aanduidenden, tusschenklank, wordt, met
bijzonder inzigt daarop, meer algemeen van WIEK, zie Vleuel.
g
een vrouwelijk ondereen woelen en wemelen
zie Rad.
van menschen en dierengezegd. De Wen WIEL,
WETTELIJK

LEN.

krioelen bier weder. Zoo woelde,
krioelde het
door stralen en stegen. Het begrip eener

WIGGELEN, zie Waelen.
gg

groote menigte is bij de drie woorden even
zeer heerschende, en worden zij ook, on persoonlijk,bijzonder met de bedoeling, om zulk
eene menigte aan to duiden, gebezigd. Bet

WIJDLOOPIG, zie Ornslagtig.

water wemelt van visch. Het wernelt daar van
menschen. Het krielt van schepen op het IJ.

WIJF,.
zie Vrouw

Zelfs zonder denkbeeld van beweging, maar
met dat van eene veelheid van kleine voorwerpen. Dat boek krielt van drukfouten.
Krioelen heeft daarbij het nevenbegrip der
vrolijke beweging. Al 't hof krioelt. -- KRIEWELEN, van denzelfden oorsprong als krielen
heeft de bijzo
ndere beteekenis
en krioelen,
van, door eenegedurige beweging, jeukte
veroorzaken. Het kriewelt nitj aan den arm.
WENDEN, zie Draalien.
WENSCH, zie Hoop.
WENTELEN, zie Draaijen.
WERELD, zie Aarde.

MAID, zie Ruim.

WIJKEN, zie Deinzen.
WIJS, zie Verstandig.
WIJSBEGEERTE(BESPIEGELENDE), zie Overnatuurkunde.

W1JZEN, TOONEN.
Doen zien. In TOONEN ligt die beteekenis
eenvoudig. Toon uw schrift. lk toonde hem
zijn eigen handschrift. Men gebruikt het
woord zelfs in den zin van laten blijken, zonder dat dit juist opzettelijk geschiedt. Hi'
toont weinig verstand to bezitten. Als wederkeerig werkwoord, heeft zich toonen de
beteekenis van zichgelaten, zich aanstellen.

WIL.
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Zij toont zich heel droevig. Bij WIJZEN,
daarentege,
n is de eerste beteekenis leeren,

onderrigten, gelijk nog de Hoogduitschers
hun weisen hebben, in er last sich weisen,
voor hi' laat zich onderrigten, te regt wijzen,
en de Franschen hun montrer gebruiken, in
montrer la musique, enz., in de muzijk
onderrigt even, of, gelijk wij in zamenstelling zeggen onderulizen. In het tegenwoordig gebruik wordt w izen bijzonder genomen
voor ten aanzien van eenen we onderrigten,
te regt helpen : iemand er ens heen wz:jzen ;
wtjs hem loch eens te re t. Voorts wordt het
ook, als onzijdig werkwoord, gebruikt voor
iemands optnerkzaamheid op lets gaande
maken, door middel van zulkegebaren, als
wijst : h i' wees
waardoor men iemand te re twist:
met den vin er naar ons ; zzj wees op haren
stoel. In den spraakkunstigen aard verschil-

len dus eensdeels de beide woorden daarin,
dat toonen niet dan bedrijvend, wizen ook
onzijdig voorkomt. Overigens verschillen zij
in beteekenis daardoor, dat wijzen, niet
toonen, bij het begrip van docn zien, de bedoeling onderstelt van iemand daarmede
eene benoodigde onderrigting te geven.
Doen zien, of toonen, namelijk, is altoos,
in zeker opzigt, ook onderrigten •; immers
wanneer men iemand lets doet zien, doet
men hem daarvan kennis verkrijgen. Maar
daarbij wordt nog niet ondersteld, dat hi'
die kennis juist noodig heeft. Wil men
wzjzen gebruiken, zoo moet het geval plaats
hebben, dat de ander ondersteld wordt, bui.
tendien, Diet te kunnen te regt komen. Wzj
konden van onzen prachtlievenden has es
niet verkrijgen, dat hij ons onze slaapvertrekken wees, eer ILO ons al zijne kostbaarhedengetoond had.
WLIZEN (VAN DE HAND), zie ilfwijzen.
WIKKEN, WEGEN.

iemand zijne tevredenheid zou laten blijken,
indien zekere werking, hetzij door hem zelven, hetzij zonder zijn eigen toedoen, plaats
hadde. In zeker opzigt zijn BEGEERTE en VERLANGEN gevolgen en wijzigingen van den wiL,
en wel zoo, dat men moet willen, om te
begeeren, en begeeren , om te verlangen.
Begeerte is dan zoo veel als eene onrustige
en in zoo verre een
werking van den wil,
sterkeregraad daarvan. De letterlijke beteekenis van verlangen toont deszelfs nog ster-

kere kracht aan. Het werkwoord, namelijk,
beteekent eigenlijk lang maken, of liever tanger maken, ofschoon in dezen zin de zachtere
tongval verlengen alleen in gebruik is, en, bij
verlangen,die beteekenis overgaat tot een reikhalzen of ander uitrekken van zich zelven, uit
begeerte naar iets. In een ander opzigt echter,
is de verhouding der begrippen, door de Brie
opgenoemde woorden, juist omgekeerd. Hoe
rusteloozer, namelijk, de werking van den
wil zich uit, hoe minder eigen vermogen tot
voldoening van denzelven te onderstellen is.
Wanneer derhalve bijzonder op dit vermogen gezien wordt, heeft verlangen den zwaksten, begeerte den sterkeren, en wil den
sterksten zin. Het is mijn verlangen, dat gij
dit doet, kan men tot iemand zeggen, die
volkomen onalhankelijk is, om het te doen,
of te later. Het is mine begeerte, zoude aanduiden,
dat de spreker regt had, om het to
vorderen. Het is mijn wil, kan alleen de
bewoording zijn van den oppermagtigen
gebieder.
WILD, zie Woest.
WILDERNIS,

WOESTIJN (WOESTENIJ).

Een onbebouwd en onbewoond oord.
WILDERNIS geeft eerder het denkbeeld van
eene ruig bewassene, doch in het wild liggende, door eene kunst geordende plaats •;
WOESTIJN, of WOESTENIJ , dat van eene ten
eenenmale barre , van alleplantenleven
verstokene, landstreek. De wildernissen van

Beide woorden beteekenen, eigenlijk, bewe ; in het tegenwoordige gebruik, nogtans, bepaalt zich de zin van WEGEN tot de
wiegende beweging van eene balans, waarmerle men de zwaarte van lets onderzoekt,
en van daar tot dit onderzoek zelf. WIKKEN
is insgelijks de zwaarte van lets onderzoeken,
maar zonder balans, en enkel bij gissing,
door het op de hand te bewegen. Wanneer

WILLEN, zie Wil.

nu iets, waarvan men de zwaarte, door wikken, gegist heeft , nog daarenboven gaat
wegen, is dit een blijk, dat men zich niet

WILLIGEN, BEWILLIGEN, INWILLIGEN.
De beide laatste woorden zijn reeds met

met een oppervlakkig onderzoek vergenoegt,
Van daar, overdragtelijk, de gewone spreekwijs : lets wikken en we en voor naauwkeurig en zorgvuldig beoordeelen.
WIL, BEGEERTE, VERLANGEN.

Die gesteldheid des gemoeds, waardoor

Zuid-Amerika. De woestzjnen van Arable.
Een verwaarloosde thin kan eene wildernis
heeten. Het was in de woestzjn gepredikt ,

zegt men van eene openbare vertnaning, die
geen gehoor heeft gevonden.

elkander , en met toestaan en toestemmen
vergeleken ; zie Bewilligen. WILLIGEN ver-

schilt ten eenenmale van de daarmedegevormde zanaenstellingen in beteekenis , teg
enstrijdig
dus met den aard van andere
dergeijke wcrkwoorden, die, door het voorgevoegde voorzetsel, slechts eene bijzondere
47
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wijziging van den oorspronkelijken zin aannemen. W illi en komt van willig; maar het
laatste wordt daarbij niet genomen voor
den wil tot jets hebbende , daartoe bereid
ofgenegen, maar alleen voor gewild, beBerle dat woord van koopwaren
gezegd wordt, waarvan veel vertier is. Willa en is dan williger, meet gewild worden ,
ineer vertier krijgen, en daardoor in prijs
toenemen. Het koorn begint to tvilligen.
W1NDROER, zie Vuurroer.
WINGEWEST, PROVINC1E, GEWEST.
PROVINCIE is het lat. woord provincia, en
WINGEWEST is daar de verduitsching van.
De wingewesten der Romeinen, overwonnen
landen. Maar voor het bij ons overgenomene
provincie is die beteekenis ten eenenmale
egaan
verloreng
, en veranderd in die van
eenen der zeven door de unie vereenigde
staten. De vereenigde provittcien. De gede-

waarop hij, voor het oogenblik, zijne zinnen
g
ezet heeft.
WIT, BLANK.
De kleurdeelen der lichtstralen, alle, of
grootstendeels , terugstuitende , zoodat er
geene genoegzame opslorping derzelven
plaats heeft, om eerie onderscheidende kleurvertooning to wee to brengen. Zoo wit als
sneeuw. Zoo blank als zilver. Het is nog niet
witgenoeg gebleekt. B lanke visch. Witte paarden. De Europeanen worden blanken genoemd,
uithoofde van de witheid van hun

y e!. Het verschil tusschen beide woordenstaat daarin, dat BLANK enkel van de huidvan
dierlijke schepselen, of wet van eerie gladle
oppervlakte in het algemeen, to gebruiken
is ; WIT, daarentegen, van wat het ook zij,
dat eene uitstekende helderheid heeft, kan
gezegd worden. Zie voorts wit met bleek vergeleken, op B leek.

puteerden van drie provincien verklaarden ,
op hit voorstel niet Blast to zijn. Sedert ,

WOEDEND, zie Dol.

beduidt het woord eene afdeeling van het
rijk. De benoemingen voor de Tweede Kamer

WOEST, WILD.
Buiten alien regel. In den zin van teug elloosheid of onstuimigheid , komen beide
woorden ten naauwste overeen. Welke Wilde

zijn van al de zeventien provincien ingeko men. De noordelijke provincien. Ms verduitsching van provincie, in de tegenwoor-

dige beteekenis, gebruikt men thans GEWEST.
De zuidelijke gewesten. Overigens behoudt
gewest ziine ruimere beteekenis van landin het algemeen , en heeft het zelfs de
streek
nog ruimere van een oord, onbepaald waar ,
of van welken aard, als in de zamenstelling
luchtgewest. Zoo : de gewesten van eindeloos
heil, de bane].

WINKELIER, zie Koopman.
W1NST, zie Baal.
W1SPELTURIG, WUFT.
Veranderlijk van voornemen, of besluit.
WUFT , met wuiven , en blijkbaar ook met
het en g. wil , snel , verwant , beduidt
in zijne eigenlijkste beteekenis , lit van
beweging. Het wuft gevogelte. Net wuften
tred. Van daar, overdragtelijk, in den zin,
zoo als men anders van iemand figuurlijk
zegt, dat hi' er lit over been loot. De wulte
zinnen der onbedachtejeugd. Met wuftheid
van zinnen, nu, gaat zelden vastheid van besluitgepaard. Een tvuft mensch is daarom
ook, gemeenlijk, een WISPELTURIG mensch.
Maar niet noodwendig heeft de onbestendigheid van den wispelturigen hare oorzaak in
wurtheid. De wufte is alleen daarom wispelturig, omdat hi' zich niets sterk aantrekt •;
maar het is mogelijk, dat de wispelturige,
hoe onbestendig ook in zijne voornemens,
met hartstogtelijken ijver dat een bejaagt,

blikken ..Met e'en wildgeschreeuw. Hi kwam
gansch ontdaan en wild binnenvliegen. Of
ook : welk een woestgelaat ! Woeste blikken.
Een woestgeschrei. Hij naderde ons woest en
onbescheiden. Overigens heeft WILD de betee-

kenis van eene natuurlijke ongeregeldheid,
bij gebrek aan kunstmatige beschaving,
VOEST, daarentegen, die van eene door bijzondere omstandigheden veroorzaakte on eregeldheid, teen de kunstmatige beschaving
aan. Wilde menschen zijn zoodanige, die
buiten alien band van maatschappelijk
verdrag leven • wilde dieren, die ongetemd
en vangeenen tammen slam es rotes zijn •;
wilde planten, die door geene menschelijke
nijverheid aangekweekt , besnoeid, of bed wongen zijn • eene wilde landstreek , die door
geen menschelijk opzigt geregeld is. Van
planten, kan woest niet gezegd worden •, van
menschen en dieren heeft het enkel den
reeds opgegeven zin van teugelloosheid
en onstuimigheid • maar van eene landWeek, van eenen akker, beteekent het in
eenen hoogst ongeordenden toestand , en
daardoor onvruchtbaar. Het land ligt
woest.

WOESTENIJ, zie Wildernis.
WOESTIJN, zie Wildernis.
WONDARTS, zie Barbier.
WONDEN, zie Bezeeren.
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WONING, Huis, PALEIS.
Gebouw, tot verblijf voor menschen geschikt. Huts is wel het meest algemeene
woord ; het kan root of klein, prachtig of
armoedig, in eene stad of op het land zijn.
PALEIS is de benaming van een zeer ruim en
prachtig, vorstelijk, huis. W oriING wordt bijzonder van een boerenhuis met de daaraan
verknochte boerderij gezegd ; in steden,
verstaat men daaronder, of een klein,gering,
huis, of ook slechts eengedeelte van een
g
huis in verscheidene
rooter ; gelijk dart
woningen, als eene bovenwoning, benedenwoning,achterwoning, kan verhuurd worden.
WOORD, zie Bewoording.
WOORDENRIJK, zie Welbespraakt.

WREV.

verre is wel de beteekenis van beide woorden eenerlei • maar niet zoo het bebruik.
WRAKEN, namelij,
k wordt slechts in enkele
gevallen gebezigd ; AFKEUREN, in andere, en
meer algemeen. Men zegt getuigen wraken,
niet afkeuren. Maar de lotelingen voor de
krijgsdienst kunnen, wegens ligchaamsgebreken afgekeurd worden •, daarvoor zegt
men niet gewraakt. Iemands gedrag kan
men afkeuren, en ook wraken.
WRANG, ZUUR.
Tegenstelling van zoet. ZUUR duidt enkel de aandoening aan, welke de smaakzin
gewaarwordt, zonder dat daarbij, wanneer
het woord in zijnen eigenlijken zin genomen
wordt, eenig nevenbegrip heerscht. Zure

WORDEN, zie Ontspruiten.

appelen. Zure salts. Zure azi:fn, Die azijn is
niet zuurgenoeg. Spreekwoordelijk zegt
men : door eenen zuren appel bijten, voor

WORSTELING, zie Kamp.

zich het moeijelijke later' welgevallen, om
het aan name le verkrijgen. Ook •: hi' ziet
zoo zuur, alsof hij den aziin gepacht had,

WORSTELSTRIJD, zie Kamp.
WOUD, zie Bosch.
WRAAKZUCHT, zie Wrevel.
WRAK, GEBREKKIG.
In oorsprongzijn beide woorden ten naauwste verwant. De stam van beide g
lit in bet
klanknabootsende rak, dat hetgeluid nitdrukt, hetwelk sommige din en bij het
breken makers, als rak, in het zweedsch, bepaaldelijk van het breken van bet is gezegd
wordt, terwijI die zelfde klank de wortel is
van het lat. frango, vroeger frago. Maar in
hetgebruik, heeft gebrek, en van daar ook
GEBREKKIG, niet ZO9 zeer, gelijk het kenmerkende van breken is, den zin van eene afscheiding van noodwendig zamenhangende
deelen, als wel dien van een oorspronkelijk
gemis van sommige derzelven, of bepaaldelijk van een, tot de deugdelijkheid van iets
noodwendig, vereischte. Van eenen ruimen
omvang is dan gebrekkig, in dien zin. Iemand
spreekt, of schrijft, gebrekkig,wanneer aan
zijn spreken of schrijven het een of ander vereischte ontbreekt.ln WRAK blijlt de oorspronkelijke zin van gebroken, of lit zullende breken, de heerschende. Wrak, aardewerk. Oneigenlijk is dan een wrakke boedel, zulk een,
die niet welgesteld is •; een wrak kantoor,een
kantoor, van hetwelk eene bankbreuk te wachten is. Inzonderheid komt wrak, dienvolgens,
ook zelfstandig voor, in de beteekenis van een
beschadigd en onbruikhaar schip,gelijk bij de
Engelschen, eene schipbreuk schipwreck beet.
WRAKEN, AFKEUREN.
Als niet deugende verwerpen. In zoo

voor norsch en stuursch.Van daar ook, zonder verdere aanduiding, zuur zien ; een
zuurgezigt. Overigens beteekent zuur, in
het figuurlijke gebruik, in eenen hoogen
graad bezwaarlijk, vele moeite kostend. Een
zure arbeid. Dat zal u zuur opbreken. lifenigmaal verspilt een verkwistende zoon, in
weinig jaren, wat een vlijtige vader, in zijn
gansche levers zuur gewonnen heeft. Het

woord blijft ook in die beteekenis het tegengestelde van .p oet. Zoet en zuur met elkander
deelen. WRANG is zulk eengraad van zuurheid, dat daardoor de mond wordt zamengewrongen. W range wrjn. Wie kan dien
wrap en wijn drinken? In het figuurlijke
gebruik, bedoelt men met wrap n`
niet zoo
zeer het moeijelijke of bezwaarlijke van iets,
als wel het onaangenarne of grievende. Dit
waren de wrange vruchten zijner onbezonnenheid.

WREED, zie Barbaarsch.
WREVEL, w
- ROK, WRAAKZUCHT.
Drie verschillende trappen van ongunstige
gezindheid jegens ce p.' ander. WREVEL noemt
men degemoedsgesteldheid van iemand,
die, verpligt om, zijns ondanks, een' ander
te wille te staan, het van hemgevorderde,
met stugheid en eenen aan haatgrenzenden
afkeer, verrigt. WROK is de in het gemoed
geprente indruk van eene order arse beleedi in bij iemand, die dezelve, bij gebrek
aan de mat of de gelegenheid, om zich
dadelijk te wreken, heeft moeten verkroppen.
WRAAKZUCHT is degeneigdheid, om kwaad
met kwaad te vergelden.Hit wrevel ontstaat
ligt wrok, en deze is eene sluimerende, zich
nog verborgen houdende, wraakzucht. De
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uitbetaling der achterstallige soldij al weder
moetende uitgesteld worden, steeg de wrevel
van de misnoegde bezetting ten top. De
negerslaaf verduurt , met lijdzaamheid
zware kastUdingen , wanneer hi' zich
bewust is, daartoe aanleiding gegeven te hebben • maar des le onverzoenlijker is veeltij.ds
de wrok dergenen , die onschuldig straffen
hebben moeten ondergaan •; en er zijn voorbeelden van ontzettendegruweldaden, door
hen, in zulk eengeval, tot boeting hunner
wraakzucht bedreven.
WRIJVEN, SCHAVEN, SCHUREN 9 SCHRIJNEN.
Met eene gestadige drukking over lets
keen bewegen. WRIJVEN heeft de nevenbeteekenis van lets daarmede fijn maken, als :
verf wrijven; of wei die van, al wrijvende,
met een dun bekleedsel bedekken , als :
stoelen met was wrijven ; een jichtig lid met
eenen balsem wrijven. Evenwel kan het ook
enkel de eerstopgegevene algemeene beteekenis hebben, zonder een Bier beide bijbegrippen, als : de handen wrijven, of in de
handen wrifven. Het varken wrijft zich aan
dienpaal. Dit zich wrijven, tilt hoofde van
n
jeukte , wordt ook zich SCHUREN geheete.
Zoo is ook het onzijdige : tangs eenig ding
schuren, zoo veel als, al wrijvende, er langs
been strijken. Anders is schuren, bedriivend,

1

WROE.

sterk wrijven, bijzonder met zand of andere
din en om daardoor alle vuil weg te nemen.
Houtwerk, 1:jzer, koper, schuren. Schoon
schuren, droog schuren, nat schuren, blank
schuren, wit schuren, enz. Van daar ook,
ontvellen, als : het vel was geschuurd, waarvoor echter het eigenlijke, en onzer taal bijzondere eigene , woord SCHRIJNEN is. Die
stijve laarzen schrijnen mij het vel van de
beenen. Die zelfde beteekenis heeft ook
SCHAVEN, wanneer het op gelijke wijze voorkomt, als : ik schaafde, teen die bank, het
vel van mijn been. Eigenlijk, is schaven, met
eenen scherpen beitel,in een houten werktnig
vastgemaakt, over eene plank, of eenige andere oppervlakte, schuiven, om daarvan iets
of te nemen, ten einde dezelveglad te maken,
gelijk timmerlieden het hout.Dieplanken zijn
nietglad geschaafd. Yellen schaven, bij leerlooljers, is, met een mes, de ruigte er afnemen.
WROEGING, zie Berouw.
WROK, zie Haat.
WROK,
zie Wrevel.
WUFT, zie Onberaden.
WUTT, zie Wispelturig •

ZAAK, zie Ding.
ZAAKBEZORGER, zie Zaakgelastigde.
ZAAKGELASTIGDE,

ZAAKVOERDER, ZAAKBEZOR-

GER, ZAAKWAARNEMER.

Iemand , die zich tot het behartigen van
eens anders belangen,
op diens last, en als in
dit opzigt te zijner dienst staande, verpligt.
De beide eerste woordengeven alleen te kennen,
dat de bedoelde persoon, voor eenen
tijd, of met betrekking tot eene bijzondere
zaak, zulk eenen last op zich heeft genomen.
ZAAKGELASTIGDE drukt dan bepaaldelijk uit,
dat hi' daartoe gelast, of gemagtigd is , ZAAKVOERDER wijst meer op het werkelijk volvoeren van den aangenomen pg
lit ; het laatste
woord zal bij voorkeur gebruikt worden, in
gevallen, waarin persoonlijke tegenwoordigheld en mondelinge voordragt vereischt
wordt. De beide laatste woorden duiden
iemand aan, die van het waarnemen of bezorgen van eensanders zaken zijn beroep maakt,
en is daarbij bet eenige verschil,dat ZAAKWAARNEMER , thans , meergebruikelijk schijnt,
dan ZAAKBEZORGER. Zie verder Afgevaardigde.
ZAAKVOERDER, zie Zaakgelastigde.
ZAAKWAARNEMER, zie Zaakgelastigde.
ZAAL, zie Kamer.
ZACHT, zie Week.
ZAK, zie Baal.
ZAK, BUIDEL, BEURS, TASCH.
Eene holle, aan den eenen kantgeslotene,
ruimte, die uit eene buigzame stof vervaardid is, en "gemeenlijk gebruikt wordt, om
een aantal kleine din en bijeen te bewaren.
ZAK is het algemeene woord. Koren, aardappelen , worden in zakken afg
emeten.
Geld worth in zakken afgeteld. Kleeding-

stukken hebben zakken. Aan biljarttafels
zijn zakken. In de kerken vi ordt met het
zakje omgegaan. Bij die algemeenheid van
beteekenis, is het ook natuurlijk , dat
het woord in velerlei overdragtelijke spreekwizen voorkomt. Zoo is : met pak en
zak vertrekken, met al het zijne. Eenen
bedienden den zakgeven, hem zijn afscheid
geven , (hem , als ware het , zijn pakkaadje aanreiken , op dat hi' vertrekke.)
lemand in zijnen zak hebben, deszelfs
streken door road hebben. Eene kat in den
zak koopen, lets koopen, zonder het te bezien. Zijne zakken vullen, zich verrijken.
Eene BEMIS dient, om daaringeld bij zich te
en en is ten eenenmale in beteekenis
drag,
verschillende van geldzak. Onder het laatste,
namelijk, verstaat men eenen, van grof linnengenaaiden, zak, waarin geld, meestal
van eene soort, en tot eene bepaalde hoeveelheid, afgeteld wordt, ten elude daarmede te
gereeder groote betalingen te passes. Zulk
,
een zakguldens
bijvoorheeld, houdt zes
honderd stuks. Of wel, een dergelijke zak,
om daarin eenige ontvangene of uit te betalone som, evenveel uit Welke muntsoorten
bestaande, te bergen, of et' ens keen te
dragen, of te zenden. Wij verzoeken de
geldzakken, bi i gelegenheid, teruy. Eene
beurs, daarentegen, is op cene geheel andere
wijze, en gemeenlijk van geknoopte zijde,
vervaardigd •, ook enkel ingerigt, om daarin
hetgeld te berg,
en hetwelk men, tot
dagelijksch gebruik, bij zich draagt. Ik heb
mijne beurs schoon uit even. Eene goudbears. BUIDEL hood.
g
Beutel,) heeft dezelfde
beteekenis als bent's, doch wordt zelden
andersgebruikt, dan in de spreekwijs : geld,
of geen geld, in den buidel hebben. Ook zegt
men : dat stifft den buidel, dat geeft eene
g
oede winst. Den buidel vullen is hetzelfde
als de zakken vullen. TASCH is het boo d.
Tasche,doch van veel min algemeen gebruik
dan bij ooze naburen. Eerie huismoeder
draagt eene tasch op zijde, die haar dient,
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even als de beurs den manners , doch niet,
gelijk deze, in den zak gedragen wordt,
maar boven op de rokken, daaraan door
eenen, gemeenlijk zilveren, haak bevestigd,
en, van fluweel of andere sterkegeweven of
gebreide stoffe vervaardigd, met eenen zilveren beugel gesloten is. Beugeltasch. Ook
mans dragen tasschen, maar tot andere
einden, dan tot de berging van geld. Het
daarbij heerschende begrip is, dat, gelijk de
n en de beurs
zakken in de kleederen zelve zij,
in eenen Bier zakkengedragen vvordt,de tasch,
daarentegen, om het lijf wordt gehangen. Goocheltasch, herderstasch, patroontasch, weitasch. Die zin lit
g
in den aard van het woord
,

daar het, oudtijds, eenen gordel beteekende,
en aldus met das, de doek, dies mans om
den hals dragen, verwant is.

ZAT.

personen tot zeker doel. Tusschen ZAMENKOMST
en BIJEENKOMST is hetzelfde verschil, dat de
werkwoorden zamenkomen en bijeenkotnen,
onderscheidt.Voor zamenkomen, wordt ook,
van eenen onrustigen volkshoop gesproken,
zamenrotten gezegd ; echter zal men nooit
bijeenrotten daarvoor bezigen. De reden is,
dat zamen in het algemeen voor bij elkander,
bijeen, eigenlijk, slechts voor het bij elkander
komen van de leden eens genootschaps, of
eener vergadering, als te zamen een ligchaam
uitmakende, teverkiezen is. De bijeenkomst
der tweede Kanter. De advokaten der beide
partijen hadden eene zamenkomst. MONDGESPREK wordt

inzonderheidgebezigd voor eene

zamenkomst vanpersonaadj,
en die antlers

gewoon zijn, hunne zaken door afgevaardigden ofgemagtigden te doen behandelen.

ZAKKEN, zie Dalen.

ZAMENROEPEN, zie Beroepen.

ZA LF, BALSEM.
Eene smerige zelfstandigheid, waarmede
men wooden bestrijkt. ZALF heeft eigenlijk
deze beteekenis,en niet meer. Het woord is verwant met het lat. saliva, speeksel, het fr. sale,
en het oudopperd . sal, smerig, morsig.Spreekwoordelijk zegt men : er is eene zal aan hem
te strificen, voor : hi' is niet te verbeteren.
No tans wordt zalf ook meermalen voor een
weiriekend mengsel gebruikt. Zoo worden koningen met welriekende olie gezalfd. BALSEM
k de welriekende en heelende hars
is, eigenlij,
van eene arabische boomsoort, balessan, of
balsan genaamd in verdere beteekenis, alle
welriekende zalf. Tweederlei beeld wordt
daarvan ontleend ; het eene, met betrekking
tot den aangenamen geur alleen, als : de
bloemen wasemen balsem uit • het andere met
bedoeling op de koestering en pijnstilling,
als : Welk eenen balsem hebben uwe redenen
in mijn hart gegoten ! De balsem dient voorts
niet alleen tot besmering, maar ook tot inwendig gebruik •; zal wordt enkel uitwendig
opgelegd •; des te opmerkelijker is de gewone,
van verkwikkende spijs of drank gebezigde,
spreekwijs : dat is een zal 'e voor de ingewanden, waarbij zalf volkomen met het begrip van balsem voorkomt.

ZAMENSPRAAK, GESPREK
In ZAMENSPRAAK ligt kennelijk de beteekenis
van de daad van zamen spreken. Maar ook
GESPREK schoon het woord op zich zelf het
niet bepaaldelijk aanduidt, wordt niet anders
genomen, dan in den zin van een over en
weder spreken, waartoe men natuurlijk zamen behoort te zijn. Zelfs is gesprek, met
zamenspraak,
het gewone woord voor het
over en weder spreken, in de gezellige verkeering. 1k was met hem in een ernstig ge-

ZALIG, zie Gelukkig.
ZALIGMAKER, zie Heiland.
ZAMEN, zie Rijeen.
ZAMENGEDRONGEN, zie Beknopt .
ZAMENHANG, zie Draad.
ZAMENKOMST, BLIEENKONST, MONDGESPREK.
Het bij elkander komen van twee of meer

sprek. 11€ trachtte aan het gesprek eene andere
wending te even. Somtijds wordt ook wet
zamenspraak voor de daad van zamenspreken
gebruikt, als : zij werden door hunne zamenspraak met elkander bevredigd. Meest,

echter,verstaat men daaronder een beschreven
versierdgesprek van twee of meer personen.
Do zamenspraken van Plato. De zamenspraken van Erasmus. In mondgesprek lit eene

gansch andere nevenbeteekenis ; zie het vorige
artikel.
ZANG, zie Deun.
ZANGKUNST, zie 1Pluzzjk.
ZAT, GENOEG.
Zat hebben van iets, als : ik heb boeken zat,
is hetzelfde als :genoeg hebben : ik heb boekengenoeg, waarvoor men, in de gemeene
taal, ook tatter zegt : ik heb er zatter van.
No tans is tusschen beide woorden een wezenlijk verschil. ZAT ziet eigenlijk op den persoon
GENOEG op de zaak. Genoeg duidt de toereikende hoeveelheid des voorwerps aan •; zat,
dat depersoon er mede vergenoegd is, dat
hi' er niet meer van behoeft. Daarom zal degene, die zijne eetlust bevredigd heeft, van
zich zelven kunnen zeggen : ik ben zat, maar,
op de genuttigde spijs doelende, zeggen moe-

ZEGE.
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ten : ik hebgenoeg. Door zat, duidt hi' dus
den toestand aan, waarin hi' zich bevindt •;
door genoeg, de hoeveelheid der din en
welke hi' bezit. Zat hebben is dus niet anders,
dan eene spraakmending bij uitlating, en op
te lossen door : zoo veel hebben,
dat men er
zat, verzadigd, van is. Evenwel be salt zich
hetgansche gebruik van zat, uitgenomen in
de spreekwijs : zat van dagen,voor afgeleefd,
alleen tot den zeergemeenzamen spreektrant,
en het komt niet, gelijk genoeg, ook in den
deftigen stijl voor.

ZENU.
keizer KAREL V. lezen wij, ter gelegenheid
van de overdragt der Nederlanden op zijnen
zoon : toen zette de keizer den koning in zijnen troon, gaf hem zijnen zegen, en vertrok.

Verder, de verhooring van zoodanige toebidding, en in het bijzonder alle tijdelijke
welvaart, als een gevolg van de gunstige beschikking der goddelijke Voorzienigheid
beschouwd. De zegen des Heeren maakt
rijk. Kinderen zt:in een zegen des Heeren.
God stelde hem ten zegen voor alle volken
der aarde.

ZEDE, zie Gebruik.

ZEGEPRAAL, zie Overwinning.

ZEDELIJK, ZEDIG.
ZEDELIJK is zoo veel als met betrekking tot
's menschen handelwijze no ens wezenlijke
verpligtingen. Er valt vrij wat op zijn zedelijk gedrag aan te merken. Voorts, in staat
om te onderscheiden, wat zedelijk goed of
kwaad is. De mensch is een zedelijke wezen.
Zijn zedeltjke aanleg. ZEDIG, daarentegen,
beteekent ingetogen van zeden, en daarbij de
bescheidenheid en welvoegelijkheid inachtnemende. Een zedig jongeling . HU bedankte,

ZEGGEN, SPREKEN.
ZEGGEN is met woorden te kennen geven,
en bevat dus de beteekenis van SPREKEN.
Maar spreken kan men tot zich zelven, of tot
iemand, die niet hooren wil, of kan, of die
niet verstaat ; zeggen sluit altijd het begrip
van de mededeeling in zich. Van daar, dat
beide woorden teen elkander overgesteld
voorkomen. Veel spreken en weinig zeggen.
ZEKER, zie Geborgen.

uit zedigheid,
voor die eer.

ZELDZAAM, zie Btjzonder.
ZEDIG, zie Bescheiden.
ZELDZAAM, zie Schaars.
ZEDIG, zie Zedelijk.
ZENGEN, zie Blaken.
ZEE, zie Meer.
ZEEBOEZEM, zie Baal.
LEGE, zie Overwinning.
ZEGELEN, zie Verzegelen.
ZEGEN, GELUK, HEIL, VOORSPOED.
Alle deze woorden beteekenen welvaart •
de drie laatste zijn op hunne plaatsen vergeJeken. ZEGEN vereischt nog eene nadere ontwikkeling. Het woord is, naar alien aanschijn,
met de christelijke godsdienst, en wel uit
het lat. signum, een teeken, bij de Duitschers
ingevoerd. Het beteekende dan oorspronkelijk, en nog tegenwoordig in zeker opzigt,
het teeken des kruises, in zoo verre dit met
de handgemaakt wordt •; voorts een daarmedegepaard gebed, ter bekoming of afwering van jets. Zoo is nog zich kruisen en
zegenen, bij de roomschkatholijken, in gebruik, en wordt, in hunne kerk, de mot enzegen en de avondzegen uitgesproken. Den
zegen spreken, namelijk, is, onder het maken van het teeken des kruises, degoddelike genade toewenschen , of toebidden,
gelijk in de kerken, na afloop van de eerdienst, door dengeestelijken gedaan wordt.
Zoo ook : iemand zijnen zegen geven. Van

ZENUW, SPIER, PEES.
Benamingen van de banden, die, in dierlike ligcharnen, tot verbinding der been
ren, of tot spanning, bulging en uitrekking
der ledematen dienen. ZENUW is het al emeene woord, en omvat, in zijne beteekenis,
alle die banden, de fijnste, en ook de grofste
bijzonder echter de eerste. Dat vleesch is vol
zenuwen. Zij heeft het op de zenuwen. Van
daar de zamenstellingen : zenuwader, zenuwknoop, (ook peesknoop,) zenuwkoorts ,
zenuwloos, zenuwrijk, zenuwwater, zenuwziekte, enz. En figuurlijk : de koophandei is
de zenuw (de sterkte , de steun,) van den
staat. PEES is de benaming van het grofste slag der zenuwen. Men heeft in de aderlating eene pees van den arm gekwetst. Van
hier, in dengemeenzamen spreektrant : aan
depees moeten, aan den arbeid moeten, als

waartoe men hetgebruik zijner pezen en
spieren bijzonder noodig heeft. SPIER wordt,
in tegenoverstelling van. pees, gebezigd voor
de vleezige trekkers, waarmede de beenderen
van zoo dienen en vogels omkleed zijn, en
waardoor zij bewogen worden. Wel gespierd
te zijn is een teeken van sterkte. Zoo, bij
overdragt , een gespierde (krachtige) sttjl.
Eenen anderen zin heeft het woord in de
zamenstelling spierwit, dat is zoo wit, als
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het wit, het vleezigste, van eenen vogel.
Spier , namelij,k heeft ook die beteekenis.
Tema nd enkele spier (niet anders dan het
wit, of het vleezigste) voordienen.
ZETEL, zie Bank.
ZETTEN (TE BOEK), zie Boeken.
ZEUG, zie Zwijn.
ZIEDEN, KOKEN.

Van eene vloeistofgesproken, zoo zeer
verhit zijn, dat zich niet enkel aan de oppervlakte maar ook in het binnenste, dampen
ontwikkelen,
en, door derzelver uitzettende
kracht , eene opwelling veroorzaken. Het
water kookt, is kokend. Het water ziedt, of
is ziedend. KOKEN, van het lat. coquere, drukt
de zaak eenvoudig uit. ZIEDEN is eene klanknabootsing van het sissend geluid eener zoozijis.
zeer sterk
danige opwelling , wanneer
Zieden duidt dus eenen sterkerengraad van
hitte aan, dan koken. Door middel van eene
tot opwellens toe verhitte vloeistof spijzen
toebereiden , heet koken • gemeenlijk niet
zieden, anders dan in de spreekwijs : gezoden engebraden. Visch koken. De pot koken.

s de
Maar tot de toebereiding van spijzen
i
hitte niet het eenige vereischte, en wordt
daartoe ook niet altoos een zeer sterke graad
van hitte vereischt. Andere din en bekomen
hunne toebereiding door enkele verhitting,
die dan ook zeer sterk zijn moet. In dit
g
eval bezigt men zieden, niet koken. Men
kookt, bij voorbeeld, stijfsel; maar men ziedt
zout, zeep, sulker. Van hier, zoutzieder,
zeepzieder.
ZIEK, zie Krank.

ZIEKTE, zie Kwaal.
ZIEL, zie Geest.
ZIEN ,

STAREN (STAROOGEN), KLIKEN , TUREN,

GLUREN, LOEREN, GLUIPEN.

Door middel van het zintuig des gezigts
gewaarworden.Dit kan, met, of zonder, eigen
toedoenof opzet ,
geschieden. Beide wordt
door ZIEN uitgedrukt. files iet daar somtzjds rneer, dan iemand lief is. Hzj is het,
wanneer ik wel zie. KIJKEN is, opzettelijk,
het oog op lets rigten. Door een gat kijken. Over de deur kijken. Uit het venster kzjken. STARES, of STAROOGEN , met opene oogen

blijven aanzien, gelijk men somtijds , onwillekeurig, uit verbazing, of ook uit ongerustheid, of hevig verlangen , doet. Ili' staart,
als in verwondering opgetogen. Met smeekendeoogen staren. TUREN is, met inspanning
van het gezigt, scherp naar lets kijken, ge-

ZIN.

lijk men doet , uit groote nieuwsgierigheid ,
of om naauwkeurig waar te semen. Hzj tuurt
onophoudelzjk door zzjn kijkglaasje op Naar.

is insgelijks scherp toekijken , maar
bedektelijk. Hi' staat door de deur te gluren.
LOEREN heeft de beteekenis van scherp toekijken, met het nevenbegrip van de bedoeling en begeerte , om iets te bemagtigen. De
leeuw loert op zi nnen roof. GLUIPEN geeft het
denkbeeld van scherp en heimelijk, of liever
ter sluip, toekijken , met een verraderlijk of
arglistig oogmerk. Hij gluipt door de deur.

GLUREN

ZIGTBAAR, zie Baarblijkelijk.
ZIJDGEWEER, zie Degen.
ZI N, BETEEKENIS.

Pat cigenaardige van een woord , dat het
een begrip verwekt ; en het aldus verwekte
begrip zeif. Wanneer men twee naamwoorden zamenvoegt , moeten de door elk derzelwen te kennengegeven begrippen met elkander bestaanbaar zijn • de zamenstelling van
paardgoud , of korensmid , bij voorbeeld ,
zoudegeene beteekenis hebbe , geenen zin
opleveren. BETEEKENIS is de allerwezenlijkste

eigenschap eens woords, omdat een woord,
Diet anders zijnde, dan een klankteeken voor
een begrip , noodwendig zulk een begrip beteekend. ZIN is , eigenlijk, het vermogen om
gewaar te worden •; voorts, eene dier bijzondere bewerktuigingen des ligchaams , door
welke de bijzondere wijzigingen der gewaarwordingen plaats hebben, anders ook zintuig
en genoemd. In de eerste beteekenis komt
het woord voor , wanneer men van den inwendigen zin , of van den uitwendigen zin
spreekt, ter onderscheiding van het gewaarwordingsvermogen , naar gelang het zonder,
of alleen door , behulp der gedachte zintuigen kan werkzaam zijn. In de tweede, daarvan afgeleide , beteekenis , wordt het gebeneer men van de vi' zinnen spreekt,
zigd, wanneer
en deze smaakzin, reukzin, enz., noemt.Verder beteekent zin, ofschoon, in dit geval, enkel in het meervoud gebruikelijk, het vermogen om te kennen en te onderscheiden , het
verstand • gelijk iemand, hoewel een' zij ner
vijf zinnen of zintuigen ontberende , gezegd
kan worden niet bij zzjite zinnen , van zijne
zinnen beroofd te zijn. Ook wordt het , in
het enkelvoud en meervoud , voorgedach ten
genomen , als : er kwam mij lets in den
zin • dat is mzj nimmer in den zin gekomen • lets nit zijne zinnen zetten , daaraan

niet meer denken , ook daarnaar niet meer
trachten. Zoo ook : ietsgoeds , of lets
kwaads , in den zin hebben. Van zin zifn

waarvoor men verkeerdelijk van tins gewoon
is te zeggen , voor het voornemen hebben.
Iemand zijnen zin geven, zijnen wil does.
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ZUIV.

Zin in iets hebben, behagen in iets vinden.

geven, haar kussen. Kus is ook van alge-

Zoo ook voor meening, gevoelen •; als in het
spreekwoord : veel hoofden, veel zinnen. Van
daar, de meening, of het begrip, door een
woord, of eene rede, uitgedrukt. De veranderde zin eens woords. Een woord heeft somtijds ten eenenmale van elkander verschillende beteekenissen, naar dat het in eenen
goeden, of in eenen kwaden zin genomen
wordt. Zoo heeft het woord berucht, eigenlijk, de beteekenis van in een gerucht staande,
gelijk iemand, die zeer bekend is, van wien
veelgesproken wordt, en het komt nog bij
H. DE GROOT, en ook bij VONDEL, in eenen goeden zin voor, even als wij tbans vermaard
bezigen •; over het algemeen, echter, gebruiken wij thans berucht alleen, in den zin van
ineen kwaad gerucht staande,

meener beteekenis, en duidt niet alleen
den zoen des vredes of der liefde aan, maar
ook, buiten het begrip van wederkeerigheid zelfs, het drukken van den mond op
wat het ook zij , hetzij
it uteederheid,
of ook uit eerbied, of wel enkel bij wijze van
pligtpleging : een kus op de hand — op den
voet — op den zoom van iemands gewaad.
Van daar de zamenstellingen handkus, voetkus • niet handzoen, of voetzoen. Wanneer

men met eene bulging van het ligchaam
naar iemand toe, zijne eigene hand kust, en
die voorts naar den anderen als toewerpt,
noemt men dit iemand eenen kus toewerpen,
niet eenen zoen. Zoo ook van kinderen, een
kushandje geven, niet een zoenhandje.
ZONDERLING, zie Bijzonder.

ZINKEN, zie Dalen.
ZOOM, zie Boord.
ZINSPELEN, zie Doelen.
ZORGELIJK, zie Bedenkelijk.
ZOEL, Luw.
Buiten wind. Luw ontkent niet, dat het
waait, maar geeft enkel to kennen, dat de
bestaande, door eenige beschutting afgekeerd
zijnde wind eene werking doet. De schaapherder leidde de kudde aan de luwe zUde van
het bosch. Van daar het werkwoord luwen,

voor luw worden, minder winderig worden :
het begint to luwen, de wind gaat liggen, en
verder oneigenlijk : het luwt wat, de zwarigheld vermindert. Het woord is met lij en
laauw verwant, en bevat dus oorspronkelijk
de ontkenning der koude, die gemeenlijk een
gevolg is van de werking van den wind. In
ZOEL ligt die ontkenning echter veel sterker •;
bet is niet slechts buiten de werking van den
wind, maar zonder alien wind, en daardoor
afmattend warm, zoo als in den zoiner, kort
voor een onweer, de luchtpleegt to zijn. Een
zoele day. Het is heden ,peer noel.

ZOEN, Kus.
Het drukken van mond op mond, gelijk dit
plaats heeft uit eene somtijds onwillekeurige
aandrift van innige vriendschap, of mingevoel. ZOEN beteekent eigenlijk bevrediging,
eene overeenkomst, door welke eene bestaan
hebbende veto geeindigd wordt, waarbij,
oudtijds, de hernieuwde vriendschap door
wederkeerige omarmingen plagt bezegeld to
worden. Het zoude dus niet vreemd zijn, inlien zoen, ook met geheele terzijdestelling
van het denkbeeld eener vroegere veete, en
daarop gevolgde bevrediging, enkel voor de
minnekozing van gelieven genomen, deftiger
ware, dan bet andere woord. Doch hetgebruik wil het tegendeel,en acht de spreekwijs :
aan een meisje eenen zoen geven, haar zoeglen, darteler gesproken, dan haar eenen kus

ZOT zie lYar.
ZUCHT, zie Begeerlijkheid.
ZUIL, PILAAR (PULER), KOLON.
Een regtopstaand ding, dat veel !anger,
dan dik is, engemeenlijk, of tot een gedenkteeken, of tot onderschraging van een gebouw client. Menzeggen
kan •: dat gebouw
rust op twaalf kolommen, of zuilen, of pitayen. Bij KOLOM en zuu wordt evenwel onderMeld, dat het bedoelde ligchaam rond zij, en
dat het rondom vrij en op zichzelf sta•; de
PILAAR kan ook hoekig zijn, en het op zichzelf
staan isgeen vereischte •; hi' kan ook root
deels in eenenwand betrokken zijn. Kolomen
zuil worden voorts ook, zonder het deskbeeld van onderschraging, voor op zich zelve
staandegedenkteekenen gebezigd. De kolom,
of de zuil, van Trajanus. Zuil en pilaar beteekenen, overdragtelijk, eenen voornamen
voorstander van iets. Hi' is eene zuil van
den staat, van de kerk, van de familie. Hiy
werd erkend voor denpilaar der vrijheid,
Kolom wordt meer algemeen van al wat naar

eene zuilgelijktgebezigd, als, in den bijbel, de
vuurkolom, de wolkkolom. Zoo spreekt men
denkbeeldig van eene kolom van lucht. Boekdrukkers no men de eene zijde van eene in
tweeengedrukte bladzijde eene kolom, niet
eene zuil of eenenpilaar. De couranten
wordengemeenlijk in kolommen gedrukt.

ZUINIG, zie Spaarzaant.
ZUIPER, zie Drinker.
ZUIVER, zie Rein,
48
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ZUUR, zie Wrang.
ZWAAIJEN, SLINGEREN , GIEREN.
Zich heen en weder bewegen. GIEREN
is eigenlijk een scheepswoord , en wordt
van een schip gezegd, wanneer het, door
tegenwind, den stroom niet op kan , maar
zich heen en weder wendt, zonder re tuit te kunnen varen. Zoo noemt men gierbrug, een uit twee aaneengevoegde en van
bovenplat met planken bevloerde schepen
bestaand vaartuig, aan eene ketting of reep
vastgemaakt, en waarop men, in stede van
eene liggende brug,
door middel van den
stroom, naar beide oevers der rivier heen
enweder giert. Overdragtelijk bezigt men
het woord , voor met ongelijke schreden
als een beschonkene, aan : hi' gierde tangs
de straat. In denzelfden overdragtelijken
zin, zoude men ook kunnen zeggen hi'
slingerde. SLINGEREN, namelijk, geeft het
denkbeeld van eene meer of min ongestadie en ongeregelde been- en weer gaande
beweging. Het schip werd, door den wind,
herwaarts en derwaartsgeslingerd. Vat
slingert het schip I Zoo zegt men zelfs, die
ongestadigheid, en vooral ongeregeldheid
tot beeld nemende, lets laten slingeren, voor
hetzelve niet bijeen, of niet op zijne plaats,
houden. Opmerkelijk is, dat men evenwel
juist de benaming van den s lip er geeft aan
een werktuig, dat, als in een uurwerk, de
regelmatigste en gestadigste beweging been
en weder maakt. Anders is de eigenlijke
be woording van het regelmatig en gestadig
bewegen ZWAAIJEN, en men zegt : de slip er
eener kloli zwaait zestig malen eene minuut, van den eenen naar den anderen
kant. Het vaandel zwaaijen. Den hoedzwaaijen. Figuurlijk den schepter zwaaijen. Het
hoofddenkbeeld is daarbij de boogswijze herhaalde beweging, van daar, naardien het
slaan, vooral met de hand, doorgaans eene
boogswijze beweging maakt, de spreekwijs :
er zal slaag zwaaU,
en of ook enkel : er zal
wat zwaatjen. Slingeren, daarentegen, heeft
ook de beteekenis van kronkelen, als in de
zamenstellingen slingerbesch, slingerlaan.
ZWAARD, zie De en.

ZWEL.

aan sterkte door hetgemis van behoorlike dikte veroorzaakt wordt. Zwak ifs.
Anders is zwak de tegenstelling van
sterk, in den zin van de noodige kracht tot
de vereischte verrigtingen hebbende. Even
als men dus van eene sterke maag spreekt,
zegt men ook eene zwakke maag. Een zwak
geheugen. Eene zwakke hoop. Een zwak
bewifs. KRACHTELOOS is eigenlijk zonder kracht,
of van kracht beroofd. Eene verordening
krachteloos maken. Als tegenstelling van
sterk, even als zwak in sommige gevallen,
dock met meer bepaalde ontkenning : een
krachteloos bewijs.
ZWAM, TONDER (TONDEL, TINTEL).
Brandbare stof, waarvan men zich veelal
met eenen vuurslag bedient, om altoos gereed te zijn, om vuur te maken. ZWAM is
eenplantengeslacht, onder de klasse der
paddestoelen gerangschikt , zeer lit en
sponsachtig, en waarvan veertien soorten
n van Welke de ligtst vuurvattende tot het
zij,
enoemde einde gebruikt wordt. Onder
g
TONDER verstaat men half verbrande lompen,
die even als degedachte zwam, de eigenschap hebben, om door een enkel vonkje aan
hetglimmen gebragt te worden. Eene pijp
aan een stukfe zwam aansteken. Eene tonderdoos. Tonder branden.
ZWANGER, BEVRUCHT.
Het natuurlijk gevolg van den bijslaap van
man en vrouw, noemt men, met betrekking
tot de laatste zoo wel bezwangering, als
bevruchting. Nogtans is BEVRUCHT, als : eene
bevruchte vrouw, meer de wetenschappelijke
uitdrukking, en ziet dit op de dadelijke werking ten aanzien van het gedachte gevolg
daarvan. ZWANGER, dat tot zwangen, zwing en
wankelen, waggelen, behoort, is eigenlijk
zoo veel als waggelende van wee de vrucht.
Eene zwangere vrouw wordt dus, naar den
aard des woords, de vrouw slechs genoemd,
wanneer zij zich reeds in een gevorderd ti'g bevindt. Zoo beet men haar
der drat
P
wan
zij nabij hare bevalhoogzwanger , wanneer
ling is. Bevrucht wordt overi ens niet , gelij k
zwanger, figuurlijk gebruikt. Van, of met,
een ontwerp zwanger zijn. Hi' gaat van
groote ontwerpen zwanger.

ZWAARMOEDIG, zie Neerslagtig.
ZWAX, KRACHTELOOS, ONSTERK.
Tegenstelling van sterk. ONSTERI duidt die
tegenstelling door de ontkennende zamenstelling aan • echter wordt daarmede het
afzijn van sterkte, alleen in den zin van stevigheid, vastheid, duurzaamheid, bedoeld.
Onsterk linnen. Onsterk Vs. In denzelfden
zin kan ZWAK gebruikt worden, wanneer,
gelijk in het laatste voorbeeld, het gebrek

ZWELGEN, BRASSEN, GASTEREREN.
Met wellust en overdadig spijs nuttigen.
BRASSEN is reeds hierboven opgenomen, en
met sleet en en smullen vergeleken. Zie
B
rassen . ZWELGEN is daarvan in zoo verre
onderscheiden, dat het met eenige meerdere
bepaaldheid, op het eten en het drinken
tevens ziet, en in zeker opzigt vooral op het
laatste waarom het ook met brassen gepaard word!, in despreekwijs: niet dan bras-

ZWER.
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sen en zwelgen. Van daar, dat ook het naamwoord zwelgerij den algemeeneren zin heeft,
niet alleen van een overdadig genot van spijs
en drank, maar van alle met ruimte van
overvloedzinnelijk vermaak. GASTEREREN is brassen op een gastmaal.
ZWELLEN, UITZETTEN.
Eenen ruimeren omvanginnemen. UITZETTEN beteekent, letterlijk, dat de bestanddeelen van Beni g ligchaam, hetzij vast of
vloeibaar, zich ruimer uitplaatsen of zetten.
Het deeg begint uit te zetten. De warmte
doet de lucht uitzetten. ZWELLEN ziet
bepaaldelijk op den daardoorzigtbaarlijk verkregenen meerderen omvang. Dat spek zwelt
in den ketel. Inzonderheid wordt het daarom
van menschelijke en dierlijke ligchamen gebruikt , wanneer eene inwendige oorzaak
dezelve op eene natuurlijke wijze uitzet en
verdikt. Gezwollen voeten. Eengezwollen
buik. Uitzetten is het wetenschappelijke
woord der natuurkunde, doch wordt niet,
gelijk zwellen, figuurlijk, gebezigd, gelijk
in : mijn heat zwol van vreugde •; zijn cooed
be on te zwellen.
ENDEN.
ZWENKEN, WENDEN.
Naar eene andere zijde keeren. In WENDEN
lit
g
het begrip der bedaarde, in ZWENKEN
dat der snelle beweging. Wend het roer naar
stuurboord. Eenpaard zwenken. De vaandels zwenken. Van daar zwenken als kommandowoord voor het van rigting veranderen eener rij soldaten, in het marcheren.
Regts,
zwenk !

ZWERVEN
Do.
m
,
Zonder bepaald doel heen en weer trekken. DOLEN heeft dezen zin in de uitdrukking dolende ridders. Anders beteekent het
niet zoo zeer zonder bepaald doel, als wel
zonder te weten, hoe het doel te bereiken.
zal zijn. In zoo verre komt het dan meer
met dwalen overeen • zie Afdwalen. ZWERVEN
ziet inzonderheid op de onbestendigheid, of
gedurige verandering van doel. Van de eene
plaats naar de andere zwerven, lk heb Lien
jaren op de zee gezworven.

ZWIJN.

ZWEVEN, zie Waren.
ZWIERIG, OPGESCHIKT.
Naar den trant uitgedoscht. Wat is zij
van daag opgeschikt ! Ziii gaat altoos even
zwierig. ZWIERIG wordt voor bloemrijk van
stip genomen •: hi-' schrijft eenen zwierigen
stijl ; OPGESCHIKT wordt niet in dien zingebruikt • men zegt daarvoor, doch met afkeuring, met het begrip van eene gemaakte of
overtollige weelderigheid, opgesmukt.
ZWIJN, VARKEN, BEER (BEERVARKEN), ZEUG, BIG.
Bekend viervoetig, ongehorend dier, met
gespleten klaauwen, borstels in lasts van
haar, en eenen gekronkelden staart. ZWIJN
is het algemeene woord ; het mannetje beet
BEER, of BEERVARKEN • het wijfje •ZEUG ; het
jong BIG. Eigenlijk is varken ook een jong
zwijn, doch in het gebruik 'wordt het voor
zwt:jn in het algemeen genomen •; vooral in
den tammen toestand ; in denwilden staat,
heet hetdier altoos zwijn. Zoo verstaat men
onder een zwijnshoofd, of zwijnskop, niet
den kop van een gewoon geslagt varken,
maar van een in hetwild geschoten zw(jn.
Daar het dier zichgaarne in den drek wentelt, en allerlei ontuig vreet, wordt de benaming van hetzelve ook overdragtelijk genomen voor lieden, die bij uitstekendheid
morsig en liederlijk zijn. VARKEN wordt
dan eigenaardiger van eene vrouw, ztvijn
van eenen mangezegd. Welk een morsig varken van een mil ! Zij is een
regt varken. Hi' is een regt zwijn. Welk
een zwijn van een' kerel ! Het kan dan
ook eenen vraat of zuiper , of ook eenen , die
vuilepraat uitslaat , beteekenen. Dat men
spreekwoordelijk zest : wij zulten dat varken wel wasschen, en niet het zwijn , heeft
zijne oorzaak in het opgegeven verschillend
nevenbegrip van den wild of tammen
staat des diers. Om dezelfde reden zegt men
varkensslager , en niet zwijnenslager. Wel
is waar , zwijnenkot en zwUnenjongen ziet
wel op den tammen toestarid , maar schijnt
meer met inzigt op de verachtelijkheid gezed te worden. Nooit zegt men althans verkensjagt, voor zwijnenjagt.

