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WINK'S VREEMDE=WOORDENBOEK

Wink's Kleine Encyclopaedie.
Een Wonder op de Boelienmarkt
Een Encyclopaedie is een geheele bibliotheek van wetenschap,
samengeperst en alphabetisch gerangschikt in een werk.
Wij bieden U een uitmuntende Encyclopaedie aan voor een
schier onmogelijk lagen prijs. Wij geven U daarvoor een mooier
en degelijker boek, dan U ooit voor dien prijs is aangeboden,
een boek van ongeveer 550 bladzijden, dat 12 a 13000 onderwerpen behandelt, geIliustreerd is met ruin tweehonderd aibeeldingen en keurig gebonden is.

Prjs : Een gulden IV en twintig cents.
Prospectus met proeve van bewerking gratis en franco.

Begin 1915 verschijnt de

Gids voor ledereen.
Dit werk bevat alle mogelijke practische gegevens op het
gebied van: Bestuursinrichting, Gemeentezaken, Sociale wetgeving, Belastingen, Notariaat, Burgerlijk procesrecht, Faillissement, Strafrecht,peld- en effectenhandel, Waterschapszaken,
Post en Telegraaf.

Onmisbaar voor ieder Staatsburger!
Een reusachtig boekdeel van ruin 1100 bladzijden (over twee
kolom compres gedrukt), bewerkt door deskundigen, voorzien
van uitgebreid alphabetisch register, stevig gebonden.

Prijs : Vier gulden vijf en twintig cents.

WINK'S VREEMDEWOORDENBOEK
BEVATTENDE DE VERTAL1NG EN
VERKLAR1NG VAN RUIM 11000
VREEMDE WOORDEN, UITDRUK=
KINGEN EN AANHALINGEN.
DERDE DRUK.
(15e-19e DUIZENDTAL,)
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Gedrukt bij H. J.

VAN DE

GARDE & Co., Zalt-Bommel.

EEN ENKEL WOORD VOORAF
(bij den eersten druk.)

Mijn bedoelen met het samenstellen en uitgeven van dit boekje
is geweest: voor een zoo gering mogelijken prijs lets bruikbaars
te geven. Ik hoop daarin geslaagd te zijn. Andere pretenties heeft
mijn werk niet, allerminst die van volledigheid. Telkens en telkens
weer heb ik moeten kiezen wat op te nemen, wht weg te laten.
Moge mijn keuze doelmatig blijken
Onverbiddelijk zijn weggelaten alle woorden, die, schoon van
vreemden oorsprong, toch zoo ingebi:rgerd zijn dat zij geen verklaring meer belloeven, woorden dus als: kapitein, korporaal,
telegraal, photograaf en tientallen dergelijke, waarvoor niemand
een woordenboek zal gaan raadplegen. Daardoor en door afleidingen, enz. niet telkens op een nieuwen regel te plaatsen, is een
massa ruimte uitgewonnen, die beter gebruikt kon worden.
Achter ieder woord is zooveel mogelijk door een afkorting (zie
de lijst daarvan hierachter) aangegeven Let geslacht en de taal,
waarvan zij ontleend zijn. Ifierbij is op te merken dat dit geslacht
niet altoos hetzelfde is als dat, l ietwelk bet woord in de oorspronkelijke taal heeft, en dat de spelling mede vaak afwijkt van
de oorspronkelijke.
Amersfoort, Dec. 1206.

UIT BET VOORWOORD VOOR DEN TWEEDEN DRUK.

Nog geen twee jaren waren verloopen sinds het verschijnen
van den eersten druk, of de zeer groote oplaag was uitverkocht.
Dit succes heeft mij aangemoedigd om een nieuwen druk to be zorgen, Welke, zonder noemenswaardig duurder to zijn, ongeveer
3000 woorken mWr begat.
1k keb getraeht de keuze der bij to voegen woorden ook nu
weer zoo praktisch moAelijk to doom
Amersfoort, 11ei 1909.

1IJ DEN DERDEN DRUK.

De ieusachtige oplaag, in 1909 gedrukt, was begin dezes jaars
wederom uitgeput. Duizenden hebben mijn boekje gekocht en
het blijkbaar anderen aanbevolen. Pit maakte mij het bezorgen
van dozen derden druk tot een aangename taak.
Ik hob mijn boekje vermeerderd met ongeveer duizend woorden
en uitdrukkingen, die ik in den loop der laatste jaren bijeenverzamelde, verder met een aantal aaniialingen uit vreemde talon
en ik hoop dat het wederom in bruikbaarheid gewonnen heeft.
Dr. Edward B. Koster was, na het verschijnen van den 2en druk,
zoo geed mij to wijzen op eenige fouten en uitlatingen. Van zijn
aanwijzingen hob ik gebruik gemaakt en ik betuig hem mijn dank
voor de moeite, die hij zich heeft willen geven.
Zalt-Bommel, Nov. 1914.

P.111. WINK.

Lijst van Afkortingen.
_—_-_ manuelijk.
m.
= vrouwelijk.
yr.
= onzij dig.
o.
= meervoud.
mrv.
= naam we ord.
nraw.
zelfst.
= zelfstandig.
= bij voeglijk.
bijv.
= bijwoord.
bijw.
fig.
figuurlijk.
= letterlijk.
lett.
tegenst. = tegenstelling.
= muziekterm.
muz.
= inzonderi 'cid .
inz.
= zie aldaar.
z. a.
= dat wil zeggen.
d.w. z.
= dat is.
d.i.
= fabelleer.
fabell.
= Latijns ch.
Lat.

=

= Gri ekscl t.
Gr.
Fr.
= Frans cli .
D.
= D aitsch.
It.
= Italiaansch
Sp.
= Sp aansci I.
Rom.
:_.= Romeinsch .
= Engelsch.
Eng.
= A raleis ch.
Mal.
I rebr. = Ilebreenwsch.
Port .
= Portugees ell .
Hong. = Hongaarscli .
T.
= Turkscll .
= Russiscli.
Russ.
= Arabisch .
Ar.
Perz.
= Perzisch.
Chin.
= Chinees ch.
Tap.
= Japansch.
Burg. = Bargoensch.

Let wel!
Uitdrukkingen zoelie men als regel op de beginletter van het
eerste woord; staan ze daar niet, dan sla men na op de andere
woorden, waaruit zij bestaan.

In de spelling der vreemde woorden wisselen vaak de volgende
letters elkaar of
c en k;
f en ph;
oe en ou;
aa of ce en e;
kw en qu ;
sch en sj;
sen t.
Men lette liierop bij het naslaan.
,•

De Duitsche zelfst. naamw. zijn met een hoofdletter gezet.

A.
A, (Rom. cijfer) = 500; A = 5000; a, afk. van are = 100 vierk.
meter; A of Ao = anno, jaar; A. C. = anno currente, in bet
loopende jaar; A. D. = anno Domini, in het jaar onzes ITeeren,
A. M. = anno mundi, in het jaar der wereld, ook = artium
magister (z a ) ; A. P. = anno passato of prmterito, in het voorafgegane jaar; A. u. c. = anno urbis conditae, in het jaar na de
sticRing der stad (Rome); A. P. = Amsterdamsch peil; a,
Fr. tegen, voor; a, It. op, bij, met, naar, enz.
ab, Lat., van, vanaf, ont-, weg-.
ab absurdum, Lat., nit het ongerijmde.
ab actis, Lat., secretaris.
ab aeterno, Lat., sinds onheugelijke tijden.
abandon, m. Fr., het afstand doen; abandonneeren, afstand
doen van, prijsgeven.
a bas ! Fr.; abasso ! It., neer met.... ! weg met.... !
abat-jour, m. Fr., lichtscherm, lampekap, reflector.
abattoir, o. Fr., slachthuis.
abba, Syr., varier.
abbe, m. Fr.; abbate, It., abt, wereldlijk geestelijke.
abbreviatie, y r. Fr., afkorting; abbreviatuur, afkorting(steeken);
abbrevideren, afkorten.
abces of absces, o., zweer, gezwel.
abd, Arab., (in samenstellingen) knecht; Abdallah bijv. beteekent:
knecht Gods.
Abdera, stad in het oude Tbracie (tegenw. Bulgarije en Roemelie),
berucht om de onnoozelbeid en dwaasheid barer inwoners

(Abderieten).
abdicatie, vr. Fr., afstand (van den troon); abdiqueeren, afstand
doen.

abdomen, o. Lat., bulk, onderlijf.
a bene placito, It. naar goedvinden.
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ABE—ABS.

aberratie, y r. Lat., afdwaling, afwijking.
abhorreeren, Lat., verafscliuwen.
ab hinc, Lat., van (lien tijd af; ab hoc et ab hac, Lat., van dit
en van dat, in 't wilde, ordeloos, lukraak.

ab intestato, Lat., zonder testament.
Abiturient, D., leerling van gymnasium of H. B. S. die de school
verlaat na bet Abiturienten-examen (eindexamen) gedaan
te hebben.

ab irato, Lat., in gramsehap.
abject, Lat., laag, gemeen; abjectie, y r. gemeenheid.
ab Jove principium, Lat., met Jupiter (het voornaaniste) moet
begonnen worden.

ablativus of ablatief, us. Lat., zesde naamval.
ablutie, y r. Fr., wassching, afspoeling (als godsdienstige plechtigheid).

aboe, Ar., vader
samengestelde eigennamen).
abolitie, v. Fr., afschaffing, oplieffing, abolitionnist, voorstander
van de afschaffing der slavernij.

abominabel, Fr., afschuwelijk, verfoeilijk; abominatie, y r. afschuwelijklieid.

Abort, o. D., bestekamer.
abortivum, o. Lat., afdrijvend middel. abortus, in. Lat., ontijdige bevalling, miskraam; abortus provocatus, opzettelijk
verwekte abortus.

aboucheeren, Fr., een mondeling onderhoud hebben.
a bout portant, Fr., met het pistool op de borst, fig.: brimsk,
zonder praatjes.

ab origine, Lat., van 't begin af.
ab ovo, Lat., van het ei (het begin) af.
abracadabra, o., oudtijds een tooverwoord,

onbegrijpelijke
taal, wartaal.
abrëgê, o. Fr., kort begrip, overziclit.
abri, in. Fr., schuilplaats (voor wachtende reizigers).
abrutisseeren, Fr., verdierlijken.
absenteisme, het gedurig afwezig zijn, speciaal van de eigenaars
ten opziclite van hun grondbezit, waardoor dit, tengevolge
van roofbouw, verwaarloozing, enz., achteruitgaat.
absinth, o. Lat., een bittere, van alsem bereide likeur.
absit ! Lat., dat blijve verre! absit omen !, moge dit geen voorteeken zijn!

ABS—ACC.
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absolutie, yr. Fr., vergiffenis, kwijtschelding van straf ; absolutisme,
o. Fr., onbeperkte heerschappij.
absorbeeren, Fr., inzuigen, opslurpen; absorptie, yr. inzuiging.
Abstecher, in. D., uitstapje, dat men doet in afwijking der oorspr.
reisroute.
abstinent, Fr., matig; abstinentie, yr. onthouding.
abstract, Fr., afgetrokken, op zichzelf beschouwd; abstracte
wetenschappen wis- en natuurkunde ; abstractie, yr. het in
gedachte afzonderen en op zichzelf beschouwen van een enkel
deel van een geheel; het resultaat daarvan; de veralgemeening
van een begrip ; verstrooidheid; abstraheeren, afzonderen,
aftrekken, afleiden.
absurd, Fr., ongerijmd, dwaas; absurditeit, yr. ongerijmdheid.
ab uno disce omnes, tat., naar een, beoordeel alien.
abusief, Fr., verkeerd.
abusus non tollit usum, Lat., lett.: het misbruik heft het gebruik
niet op : omdat er van eenige zaak misbruik gemaakt wordt,
is die op zichzelf nog niet altoos verwerpelijk.
abyssus abyssum invocat, tat., letterlijk: de afgrond roept den
afgrond; de cone misdaad heeft de andere tengevolge.
academie, yr. Gr., oudtijds: een wandelplaats en gymnasium bij
Athene, nu: een inricliting voor hooger onderwijs (universiteit)
of een genootschap van geleerden; bet Fr. woord academie
beteekent ook: een naar het naakt geschilderd of geteekend
figuur; acaddmicien, Fr. lid eener academie.
a capella, Ital., muziekterm: voor zangsteminen alleen, zonder
begeleiding.
accapareur, in. Fr., iemand, die levensmiddelen opkoopt om
de prijzen op te jagen.
accent, o. Lat., klemteeken, tongval; accentueeren, Fr. den
nadruk leggen op.
accept, o. tat., ook: acceptatie, yr. handelspapier, n.l. Yerklaring
dat men aanneemt op een bepaalden datum een bepaald bedrag
te betalen aan den crediteur of diens order; wissel, waarop
de betrokkene verklaard heeft hem op den datum to zullen
yoldoen.
accès, o. Fr., toegang, toetreding; accessibel, toegankelijk; acas
vragen, toestemming vragen om met een meisje te verkeeren.
accessoires, Fr., de bijkomende dingen, noodig voor een tooneelyoorstelling; ook die op een schilderij.
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ACC—ACN.

accidenteel, Fr., toevallig, niet wezenlijk.
acclamatie, yr. Fr., toejuiching: jets bij acclainatie aannemen =
zonder stemming, onder algemeene goedkeuring aannemen.
acclimatiseeren, Fr., het gewennen aan een ander klimaat, aan
een andere omgeving.
accolade, yr. Fr., omhelzing; ridderslag; haakje:
accomodatie, yr. Fr., schikking, aanpassing; accomodatie-vermogen, het Yermogen van de oogen om op verschillende afstanden te zien.
accompagneeren, Fr., begeleiden; accompagnement, begeleiding
door muziekinstrument(en).
accoucheur, Fr., verlosleundige ( yr. accoucheuse).
accountant, in. Eng., hij, die er zijn beroep van maakt voor anderen boekliondingen in to richten, to controleeren, enz.;
accountancy, yr., bekwaamheid, arbeid of beroep der accountants.
accrediteeren i Fr., crediet versehaffen; een gezant van geloofsbrieven voorzien.
aecres, o. Fr., toename, vermeerdering.
accroc, m. Fr., winkelh aak (scheiir), fig. tegenslag, spaak in 't wiel.
accumuleeren, Fr., opeenhoopen ; accumulatie, yr., opeenhooping;
accumulator, in., toestel, waarin men electriciteit Iran ophoopen
en op een gegeven oogenblik als stroom benutten.
accuratesse, yr. It., stiptheid, zorgvuldigheid.
accusateur m. Fr., openbare aanklager, ambtenaar van
het openbare ministerie hij een crimineele rechtbank tijdens
de Fransehe Revolutie.
accusatiet of accusativus, in. Lat., vierde naamval.
a charge, Fr., letterlijk: ten laste. Getnige a charge: die ten nadeele van den beklaagde getuigt.
Achilles, held nit den Trojaanschen oorlog, die alleen aan zijn
Kiel kwetsbaar was, vandaar: Achilleshiel, fig. voor: de eenige
kwetsbare plek van een persoon; Achillespees, pees van de
knit- en zoolspier.
achromatisch, Gr., wat het licht doorlaat zonder het in kleuren
to ontbinden: achromatische lenzen, kijkers.
acide, yr. Fr., acidum, o. tat., zuur.
Fr., gedeeltelijke betaling; a compte, Fr.; a conto,
acompte,
It., in mindering der rekening.
acne, Lat., huidziekte, die zich openbaart in het ontstaan van
roode puisjes.

ACO—ADA.
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a costi, It., in uwe stad.
acoustiek, Yr., de leer van het geluid, de geschiktheid om het geluid
voort te planten (van zalen, enz.).
acquisiteur, Fr., m., die klanten aanbrengt (voor een levensverzekering bijv.); acquisitie, yr. Fr., wat men verworven
heeft, nieuwe aankoop.
acre, Eng., 4017 vierkante meters.
acrobaat, Fr., kunstenmaker.
acropolis, Gr., stadsburcht, inz. die van het oude Athene.
acrostichon, o. Gr., gedicht, waarin de begin- of eindletters der
regels een naam vormen, naamdicht.
acta est tabula, Lat., het stuk is gespeeld (laatste woorden van
den Romeinschen keizer Augustus.)
acte, v. Fr., handeling, daad, bedrijf, document, schriftelijk bewijs.
acteur, m. Fr., tooneelspeler.
actie, vr. Fr., aandeel, gerechteliike vervolging, gevecbt.
actief, Fr., (bijv. nw.) werkzaam ; (zelfst. nw.) wat er in een zaak
of in een failissement aan waarde aanwezig is; men gebruikt
ook den Lat. meervoudseorm activa (Tegenstelling: het
passief, de passiva, de schulden); activism, gramm., bedrijvende
vorm.
action de jouissance, yr. Fr., bewijs van deeigerechtigheid in de
win st.
actrice, Fr., tooneelspeelster.
actualiteit, yr. Fr., de eigenschap van educe! to zijn, wat actual
is; actueel, Fr., wat aan de orde van den dag is: wat be trekking
heeft op jets dat aan de orde van den dag is.
actum, Lat., gedaan, gesehied.
acuut, Lat., scherp, snijdend. Acute, zielcte: die een snel en hevig
verloop heeft. Tegenstelling: chronische, sleei,ende zieVe.
ad absurdum, Lat., tot in 't ongerijmde (zie demonstratie).
ad acta leggen, bij de acten voegen, ter grifile deponeeren, terzijde
leggen, geen gevolg geven aan.
adagio, o. Ital. (muziek), zacht en langzaam voor to dragon;
adagio assai of di moito, zeer langzaam.
adagium, o. Lat., spreekwoord.
Adamieten, godsdienstige secte nit de tweede eeuw ; scheldnaam
voor de Amsterdamsche Wederdoopers (1535); naaktioopers.
adapteeren, Fr., aanpassen, aanwenden.
adat, Mal., inlandsche volkstraditie, gebruik, zede, gewoonterecht.
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ADA—ADL.

ad augusta per angusta, Lat., tot het hoogste langs enge wegen.
(Vv'achtwoord der samenzweerders in Victor lingo's tooneelstuk. Hernani.)
ad calendas graecas, Lat., op de Grieksche ealendve, met Sint
. Juttemis. (De calendae waren bij de Romeinen de eerste dagen
van iedere maand, waarop de betalingen plaats hadden. De
Grieken hadden geen calendae.)
add. (op recepten), men voege bij.
addenda, m.w., Lat., bijlagen aan het einde van een bock.
addio !, It.,- vaarwel!
additioneel, aanvullend, bijkomend (additioncele rechten, artikelen).
a decharge, Fr., ter ontlasting; getuige a decharge, die ten voordeele van den beklaagde getuigt.
adenoiden, yr. my., Gr., lichaampjes, die op klieren gelijken;
adenolde vegetaties, woekeringen in de neusholte.
a deposito, It., in bewaring (geven van geld of geldswaarde bij
banken, enz.).
adept, Lat., (letterlijk: wie verkregen lieeft), de ingewijde in een
wetenscliap, ook het lid van een secte of partij.
adequaat, Lat., geheel, volledig, van gelijke strekking, van gelijke
beteekenis.
ad gloriam, Lat., oni den roeni, ook: voor niets; ad Dei majorem
gloriam, ter ineerdere core Gods.
adherent, hie aanhangt; adhesie, Lat., aantrekking, fig. instemming, toetreding: adliesie-betuiging. In do natiturkunde is
adhesie de aantrekking tusschen twee versehillende lichamen,
die elkaar aanraken.
ad hoc, Lat., liiervoor, voor dit doel in 't bijzonder: commissie
ad hoc.
ad hominem, Lat., (letterlijk: tot den man), argument ad hominem
waarbij men tegen zijn tegenstander diens eigen woorden benut.
ad infinitum, Lat., tot in 't oneindige.
ad interim, Lat., in den tusschentijd, minister ad interim, waarnemend minister.
adhipatti, Javaansche regententitel (lager clan pangeran).
A discretion, Fr., naar believen.
a divinis, Lat., zie suspensio.
adjectief, Lat., bijvoegelijk naainwoord.
adjunct, Lat., helper, toegevoegd ambtenaar.
ad libitum, Lat., naar believen, naar verkiezing.

ADM—ADU.
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ad manus proprias, Lat., in eigen handen.
administreeren, Fr., besturen, beheeren, toedienen; administrateur, bestuurder.
admirateur, Fr., bewonderaar.
admiraliteit, y r., in de vroegere Republiek een college dat het
zeewezen beheerde.

admissie, y r. Fr., toelating; admitteeren, toelaten, aannemen.
ad notam (nemen), in gedachte houden.
ad oculos (lett. voor het oog) demonstreeren, helder aantoonen.
adoe, Mali., au!
Adonis, (Grieksehe fabelleer), fig. schoone jongeling; zich adoniseeren, zich opschikken.
adopteeren, Fr., als kind aannemen; adoptief, aangenonien.
adoreeren, Fr., aanbidden, vereeren; adoratie, y r. Fr., aanlilding, vereering.
double usage, Fr., voor tweeerlei gebruik (geseliikt).
ad perpetuam rei memoriam, Lat., tot een eeuwige gedachteiiis
der zaak.
ad patibulum ! Lat., naar de galg! Bekend gebleven gezegde
van Hessels, Vlaamsch lid van den Rand van Beroerten.
ad patres gaan, Lat., naar de vaderen gaan, sterven.
ad pias causas of ad pios usus, tat., voor een vrooin doel.
ad rem, Lat., ter zake dienende, adfoend.
adressant, degene die adresseert, een adres (verzoekschrift)
indient.
adscriptus glebe, Lat., lett. aan de aardkluit verbonden; servi
lijfeigenen, hoorigen.
adscripti
adspirant, zie aspirant.
adstringeerend, Lat., med., samentrekkend, stoppend.
adstrueeren, Lat., betoogen, toelieliten; adstructie, y r. toeliehting.
ad summam, Lat., in 't geheel.
ad summum, Lat., op 't uiterste
ad ultimum, Lat., tot besluit.
ad unum, Lat., tot op den laatsten man toe.
ad usum Delphini, Lat., (letterlijk: ten behoove, ten gebruike
van den dauphin, den Franschen kroonprins). Men gaf dezen
naam aan de uitstekende uitga\-en der Latijnsche klassieken,
welke ten behoove -van'fl.en zoon van Lodewijk XIV gemaakt
waren en waaruit men enkele to stuitende passages weggelaten had. Vandaar dat men doze zegswijze nu ironisch
A

ADU—AFT.
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toepast op uitgaven, waarin met een bepaald doel weggelaten
of veranderd is.
ad valorem, Lat., naar de waarde (belasten).
advent, m. Lat., naderende komst (des ETeeren); adventtijd, de
vier weken voor Kerstmis.
adverbium, o. Lat., bijwoord. mrv., adverbia,
adviseeren, Fr., bericht geven, raad geven.
ad vitam, Lat., voor 't leven.
m, voor de meeste woorden beginnende met n, zie men op e.
Aeolusharp, y r., windharp.
edilis (mrv. aediles), Lat., overheidspersoon.
aör, Lat., lucht; adroliet, luchtsteen, meteoorsteen; aeronaut,
luchtschipper; adrostaat, m. luchtballon; aeroplane, m., bestuurbaar luchtschip.
ether, m. Gr., het uiterst fijne, alle lichamen doordringende
gas, hetwelk men aanneemt dat de hemelruimten vervult
en licht, warrnte, electriciteit, enz. voortplant; ook: een zeer
vluchtige, ontplofbare vloeistof.
estuarium, in. Lat., verwijding van den mond eener in zee uitloopende rivier.
affabel, Fr., vriendelijk, innemend.
affaire, vr., Fr., zaak.
affecteeren, Fr., voorliefde toonen, den schijn aannemen, gemaakt doen; verbinden, bestemmen; deze ridden le affecteeren
op te vinden uit (eenige post der begrooting); geaffecteerden
(van brandspuit No. 3 bijv.), zij, die voor de bediening ervan
aangewezen zijn; affectie, vr., genegenheid.
affiche, o., Fr., aanplakbiljet; afficheeren, aanplakken; fig.
met iets te koop loopen.
affidavit, o., Eng., schriftelijke, beedigde verklaring.
affiniteit, y r., Fr., verwantschap, lett. en fig.
affreus, Fr., verschrikkelijk.
a fond, Fr., grondig: jets a fond kennen.
a fonds perdu (gelden plaatsen), er lijfrente voor koopen.
a forfait, Fr., voetstoots, in eens, zonder beraad.
a fortiori, Lat., met des te meer reden.
alter all, Eng., per slot van rekening.
afternoon tea, Eng., zie: five o'clock tea.
as

aan het begin van een woord wisselt of met e (zie ald.).

AGA—AGG.
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agamie, y r. Gr., toestand van echteloosheid (bij oer- of wildevolken)
agar-agar, in., door uitkoking van Ind. zeegras verkregen, op
gelatine gelijkende stof, die o. m. gebruikt wordt voor het
bereiden van puddingen.
age quod agis !, Lat., doe wat gij doet, d. w. z. doe bet met voile
aandacht.
ageeren, Fr., handelen, wordt vooral veel gebruikt voor militaire
en gerechtelijke handelingen.
agenda, y r. Lat., lijst der af te doene zaken.
agens, Lat., werkende kracbt, werkend geneesmiddel (mix. agentia).
agent provocateur, Fr., handlanger der geheime politic, die tot
misdrij y en aanzet.
ager publicus, Lat., land dat aan den staat behoort.
agglomeraat, o., It., opeenhoping.
agio, o., It., opgeld, verschil tussehen de nominale en de werkelijke waarde, winst bij bet omzetten van geldswaardige
papieren; agiotage, beursspel.
a giorno, It., als op klaarlichten dag: verlichting a giorno.
agitatie, y r. Fr., onrust, opwinding, aandoening; agitator, y olksmenner, propagandist; agiteeren, zenuwachtig maken, opmien, beweging brengen onder.
a governo, It., tot richtsnoer, tot naricht.
agnaten, mix. Lat., naaste bloedverwanten v. vaderszijde, (vooral
bij vorsten), de afstammelingen van eenzelfden vader, de
zivaardaijde, in tegenstelling tot de cognaten.
agnostici, Gr., nietweters, zij die verklaren dat het volstrelite
niet door den mensch begrepen kan worden.
Agnus Del, Lat., het Lam Gods, d. Jezus.
agrarisch, tat. (van ager, akker), wat betrekking heel t op de
landerijen, haar bebouwing en verdeeling.
Agrariers, naam van die staatkundige partij in Duitschland,
welke de belangen der landbouwers en grondbezitters voorstaat, o. a. door invoerrechten te eisehen op de producten van
landbouw en veeteelt.
agreeeren, Fr., gunstig aan- of opnemen, believen, goedkeuren;
geagreeerde erk, die zonder examen toegelaten is; agreatie,
y r. goedkeuring.
aggregatie, yr. Fr., opeenhooping, aanneming, toelating.
aggregatietoestanden, de vaste, vloeibare of gasvormige toestand
der lichamen.
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agrêge, Fr., in Frankrijk titel van inland, die toegelaten is
tot het lesgeven in een gymnasium (lyre()) of aan een faculteit.
agressief, Fr., aanvallend (optreden).
agronoom, Gr. landbouwkundige.
Ahnung, yr. D., voorgevoel, verdenking, idee, voorstelling.
aide, Fr., helper; aide du camp, adjudant, toegevoegd aan een
vorst of een generaal; aide de cuisine, helper van den kok.
air, Fr., houding, uiterlijk; rich een air geven van, zich voordoen
als; zangwijze, lied = aria, Yr. It.
aigrette, yr. Fr., pluimbos, hoofdsieraad van edelgesteenten.
ajer, Mal. water.
a jour, Fr., opengewerkt (van kant, enz.); tot op den dag bijgehonden (van boeken).
A Ia...., Fr., op de inanier
aj o, id., vooruit! allez!
a la haisse Epeculeeren, Fr., op de daling der effecters of koop\\ aren speculeeren; tegenst. a la hausse.
A /a bonne bore!, Fr., zOO is het goed!
A la fortune du pot, Fr., wat de kok schaft; ik noodig u uit (1 la
;*ortutie du pot: d.w.z. er wordt geen omslag voor u gemaakt.
A la guerre Gomm a la guerre, Fr. lett.: in den oorlog zooals in
den oorlog; fig.: do omstandigheden zijn sterker dan onze wil,
mien MOO; bernsten in het onvermijdelijke.
a Ia hausse speculeeren, Fr., op het rijzen der prijzen.
a la minute, Ff., binnen een minuut, aanstonds.
a la mode, Fr., naar de mode.
hoog rietgras op Java.
alang-alang,
A la suite, Fr., (N an efficieren), ingeschreven op de staten van
een regiment, dock niet actief daarbij dienende.
a latere, Lat., letterlijk: yan de zijde, kaidinaal a later() ) die door
den pans ,,van zijne zijde" (nit zijn omgeving) afgevaardigd
wordt.
A avenant, Fr., verbasterd tot navenant, naar eyenredigheid,
naar gelang de omstandigheden.
albino, am. Sp., mensch of dier, lijdende aan albinisme dd. afwezigheid van kleur in huid ell Laren, zij zijn bleek, hebben
wit haar en rood dooraderde oogen; Ifoll. witteling.
Albion, o., lett. witland, dichterlijke naam, dien de ouden aan
Th4,Yeland gaven um ziin hrijtrotsen,
albumine, yr., eiwitstof.

ALC—ALT.

11

made, Sp , (van bet Arab. al, de, kadi, rechter), burgerlijk ambtenaar in Spanje, burgemeester en vrederechter.
alcazar, m., Sp., paleis der Moorsche koningen in Spanje.
alchimie, Ar.. de liersenschimmige kunst om metalen in goud
te veranderen (door middel van den „steen der wijzen") of
den drank te bereiden die onsterfelijk zou maken (levenselixer); alchimist, goudmaker.
alcoholisme, o., (ziekte door) het inisbruik maken van sterken
drank.
Alcyon, vogel uit de fabelleer, welke zijn nest maakte op de
baren der zee.
alderman, Eng., gemeentelijk ambtenaar, wethouder en vrederech ter in Engeland en Amerika.
ale, vr., sterke Engelsche biersoort.
alea jacta est, Lat., de teerling is geworpen, woord van Julius
Caesar toen hij met zijn leger de Rubico (in N.-Ital.) overtrok
om tegen Rome op te trekken; dit was een daad van openlijk
verzet tegen de wetten van zijn land.
a leap in the dark, Eng., een sprong in 't duister, een daad, waarvan men de gevolgen niet overzien kan.
alëatoir, Fr., wat afhangt van jets zeer onzekers, wisselvallig.
alexandrijn,
zesvoetig vers.
alezaan,
Ar., roodaelitig geel paard.
algarade, yr. Fr., onbesehofte uitval tegen iemand.
algebra, yr. Ar., stelkunde.
alguacil of alguazil, Sp., agent van politie.
Alhambra, o. Ar., het paleis der Moorsehe koningeti to Grenada.
alias, Lat., anders, ook wel genoemd; in. rare snuffer.
alibi, o. Lat., elders; afwezigheid van een plaats, bewezen door
de tegenwoordiglieid elders: zijn alibi bewij:en.
alieneeren, Fr., verkoopen, vervreemden.
alienist, Fr., geneesheer voor krankzinnigen.
alignement, Fr., richting, rooilijn; opstelling in een recite lijn;
aligneeren, in een reehte lijn opstellen.
alimenta, nirv. Lat., onderhoudskosten.
l'impossible nul n'est tenu, Fr., niemand is gelionden om het
onmogelijke to doen.
alinea, yr., Lat., nieuwe regel na het einde van den vorigen zin;
met een nieuwen regel beginnend deal van een wetsartikel.
l'instar, Fr., op de wijze van.
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Allah, Ar., de Allerhoogste, God; Allah-akbar, God is groot.
allee, vr. Fr., laan tusschen twee rijen boomen.
allegoric, vr. Gr., zinnebeeldige voorstelling; bijv. een geraamte
met een zeis voor den dood ; allegorist, schilder of spreker,
die veel gebruik maakt van allegorische voorstellingen.
allegro, It., muziekterm: snel, viug, levendig, allegretto, eenigszins
ylug.
Alles schon dagewesen, D., citaat nit Gutzkows' Uriel Acosta;
dat alles is reeds geweest; we kennen dat al; niets nieuws
onder de zon.
alliage, yr. Fr., mengsel van metalen die samengesmolten zijn,
legeering.
alliance, Fr., alliantie, Yr. verbond, bond, bondgenootschap ;
Alliance francaise, bond tot propageering der Fransche taal en
letterkunde; Alliance israelite universelle, het Joodsche wereldverbond tot steun der geloofsgenooten ; alliance, vr. trouwring; allieeren, een verbond sluiten, samensmelten, huwen.
alligator, m. Sp., Amerikaansche krokodil, kaaiman.
allitteratie, yr., stafrijm, vorm der oude Germaansche gedichten,
(tonne stervend, zonk in zee, Van Eeden). Aan alliteratie danken
we uitdrukkingen als: met man en macht, in rep en roer, enz.
allocutie, yr. Lat., korte toespraak (van den keizer van Rome
tot zijn soldaten, van den pans tot de kardinalen).
all'ottava, It., muz., een octaaf hooger dan geschreven staat.
allotria, o. mv., Gr., bijzaken, niet ter zake behoorende dingen;
vreemdsoortige bezigbeden.
allodium, v., vrij erfgoed, (tegenst. feudum, leengoed); allodiaal,
niet leenroerig.
allonge, yr. Fr., verlengstuk ; allongepruik, -vr., pruik met lange
krullen (17e eeuw).
allopaath, in. geneesheer, die de ziekte bestrijdt door tegenmiddelen, (tegenst. homoeopaath) ; allopathie, vr. de gewone
wijze van ziektebestrijding.
all right!, Eng., in orde!
all-risk-polls, Eng., polls, waarbij alle risico's verzekerd worden.
allure, yr. Fr., gang, bonding.
allusie, yr. Fr., toespeling, zinspeling.
alluvium, o. Lat., jongste aardlagen, die door water aangespoeld
zijn, alluviaal, wat tot bet alluuittin behoort, (tegenst. diluvium,
diluviaal).
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alma mater, Lat., de voedstermoeder (der wetenschappen):
de universiteit.

almaviva, Yr. Sp., wijde mantel.
alpaca, yr., wol van een Zuid-Amer. schaap van dien naam;
verzilverde legeering van koper, zink en nikkel.

alpha en omega, het begin en het einde. (De alpha (a) en de omega
(3) waren de eerste en de laatste letter van het Gr. alphabet.)
aloen-aloen, Mal., groot vierkant met gras begroeit plein voor
de woning van een aanzienlijk Javaan.
alt, It., alto, de tweede zangstem.
alteratie, yr. Fr., ontroering, schrik.
altercatie, yr. Fr., woordenwisseling, kibbelarij.
alter ego, Lat., de andere ik, plaatsvervanger.
alternatief, o. Fr., gedwongen keuze (vooral tusschen twee onaangename dingen).
altruisme, o. Fr., liefde voor anderen (tegenstelling: egolisme).
aluminium, o., edel metaal, zeer licht en vast, met een glans
als zilver en duarder clan goad.
alumnaat, o. Lat., school, waar de leerlingen tevens kosteloos
gehuisvest en gevoed worden.
amalgama, o. Gr., verbinding van kwik met een ander metaal;
fig. yreemde vermenging van niet bij elkaar behoorende dingen
of mensehen: amalgama van kleuren.
amant, Fr., minnaar ; amante, minnares; amantes amentes,
Lat., verliefden zijn dwazen.
amanuensis, m. Lat., helper bij het gereedmaken van schei- en
natuurkundige proeven.
amaril, yr., smergel, metaalachtige steen, die gebruikt wordt
om te polijsten.
amateur, Fr., liefhebber, kunstvriend, degeen die een sport beoefent, niet als broodwinning (tegenstelling professional).
amazone, yr. Gr., dame te paard; damesrijkleed. Volgens de
Grieksche legende waren de Antaamen een stain van krijgshaftige vrouwen.
ambassade, vr. Fr., gezantschap ; ambassadeur, gezant ( yr. ambassadrice ; \--row van den gezant).
ambideren, Lat., een betrekking ambievren, er naar dingen, naar
verlangen.
ambitie, vr. Fr., eerzuclit; ook „liefliebberij", hoewel deze be-

14

AMB—AMP.

teekenis minder juist is; ambitieus, Fr. eerzuchtig; ambitionneeren, nit eerzucht naar lets streven.
Ambrosiaansche lofzang, het Te Deum (z. aid.).
ambrozijn, o. (Gr. fabelleer), de godenspijs.
ambulance, yr. Fr., veldhospitaal.
ambulant, Fr., rondtrekkend, niet aan een plaats gebonden;
van een schoolhoofd: zonder eigen klasse.
amen ! Iiebr., het is zoo; of: zoo zij het!
amende honorable, vr. Fr., het openlijk schuldbekennen en verontschuldiging vragen: arnende honorable doen.
amendeeren, verbeteren, wijzigen; amendement, o., verbetering,
wijziging in een wet, door een lid der Tweede Kamer voorgesteld.
amerij, yr., amerijtie, kort oogenblik (de tijd om een Ave Maria,
Wees gegroet, (R. K. gebed) op te zeggen).
amethist, in. Gr.
Gr.,violette edelsteen, eertijds als voorbehoediniddel tegen
beschouwd.
amiabel, Fr., vriendschap gelijk; a l'amiabel, in der minne.
amicitia, vr Lat , vriendschap; amicus, Lat., vriend; Amicus
Plato, sod magis arnica veritas, Plato is mijn vriend, maar de
waarheid is mij nog grooter vriend; amigo, Sp. (vriend), vooral
in Belgie scliertsend voor: politiebureau, huis van bewaring.
amirante, Sp., admiraal.
Ammann, D., distriks- of gemeentehoofd in Zwitserland.
ammunitie, yr., zie op munitie.
amnestie, yr. Gr., gezamenlijke kwijtschelding van straf aan
groepen van veroordeelden.
amoebe, yr. Gr., eencellig zoetwaterdiertje.
amok, Maleisch, dooden; amok waken, in dolle razernij, vaak
door opium veroorzaakt, moorden begaan.
Amor, de God der Liefde.
amorph, Gr., vormeloos (in tegenstelling tot kristallijn).
amortiseeren, Lat., de kracht van lets temperen, een leening
yerminderen door aflossing; amortisatie, vr. Fr., schulddelging
door aflossing.
amotie, yr. Lat., afbreking, slooping; amoveeren, sloopen.
amourette, yr. Fr., yluchtige liefdesverhouding; amoureus, verliefd.
ampere,
(naar den Fransclien geleerde Ampere), praktische
eenheid voor het meten van electriciteit = 1/10 der absolute
electro-magn. eenheid, de stroom, die in een waterige oplossing
van zilvernitraat 0.001118 gram zilver per seconde neerslaat.
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amphibie, vr. Gr., tweeslaclitig dier (dat op het land en in het
water leeft).
amphitheater, o. Gr., groot rond of ovaal gebouw bij de Ouden,
geschikt voor allerlei sehouwspelen, met trapsgewijs oploopende
zitplaatsen in het rond, zonder dak; de toesehouwers werden
door groote dekkleeden tegen zon en regen besehermd; zaal
met oploopende banken voor het geven van onderwijs; gedeelte
van een sob ouwburgzaal tegenover het tooneel.
amphitryon, Gr., gastheer, die goed ontbaalt.
amphora, yr. Gr., bij de Ouden een groote kruik met nauwen
hals en twee handvatsels.
amplificeeren, Lat., breeder niteenzetten, amplificatie, yr.,
breedere uiteenzetting, uitbreiding van een gedachte.
amplitudo, It., de boog (van een hemelliehaam), d. i, de boog
van den horizon, gemeten tussehen bet Oost-punt en dat van
opgang of bet W.-punt en dat van ondergang.
amputatie, yr. Lat., bet afzetten, amputeeren van eenig liehaamsdeel.
amulet, yr. Lat voorwerp dat men op het lichaam draagt en
waar men de kracht aan toeschrijft rampen af to wenden.
anabaptist, Gr., wederdooper.
anachoreet, Or., kluizenaar, heremiet.
anachronisme, Gr., font tegen de tijdrekening, als men bijv.
van een maaltijd in de 15e eeuw sprekende, aardappelen als
een gerecht zou vermelden, immers doze kwamen pas in de
18e eeuw in gebruik.
anaamie, Yr. Or., bloedarmoede, ook anemie.
anagram, o. Gr., woord door omzetting gevormd nit de letters
van een ander woord: noot----toon.
analecta, yr. Gr., bloemlezing.
analogie, Yr. Gr., o yereenkomst; analoog, overeenkomstig.
analphabeet, Gr., iemand die lezen, noch sehrij yen kan.
analyse, yr. Or , ontleding, ontbinding; analytisch, ontiedend.
ananké, y r. Gr., noodlot.
anarchie, yr. Gr., regeeringloosheid, wetteloosheid.
anathema, o. Gr., kerkelijke ban, vervloeking; anathema sit !
hij zij vervloekt!
anastigmatish, zuiver geslepen (van lenzen); scherp ziende.
anatomie, yr. Or., ontleedkunde, snijkamer. De anatomische les,
beroemde sehilderij van Rembrandt; anatomist, ontleedkundige.
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Anch' io sono pittore!, It., Ook ik ben schilder! (riep Corregio,
beroemd Italiaansch schilder, uit de vijftiende eeuw, uit,
toen hij de schilderij St. Cecilia van Rafael zag).
ancien, Fr., oud; ancienniteit, yr. Fr., ouderdom in rang; ancien
regime, o. Fr., het oude regeeringstelsel, d. dat van voor
de Fransche Revolutie van 1789.
andante, o. It., muziekterm: langzaam, gematigd; andantino,
ietwat langzaam.
Andreaskruis, kruis van twee schuine balken (X).
androgyne, (Gr. fabell.), wat beide geslachten in zich vereenigt.
anecdote, Yr. Gr., kort, grappig verhaal.
anemometer, werktuig om kracht en snelheid van den wind te
meten.
anerolde barometer, Gr., barometer zonder vocht, d. zonder
kwik; de wijzer wordt bewogen door het nitzetten van eene
luchtledige trommel van gemengd metaal.
angeheitert, D., vroolijk, een klein beetje dronken.
angekok, priester in Groenland.
angelus (Domini), Lat. engel des Ifeeren, gebed in de R.K. kerk;
's morgens, 's middags en 's avonds wordt er in de R.K. kerken
geluid om aan dit gebed te herinneren; beroemd schilderij van
Millet, Fr. schilder.
angina, yr. Lat., keelontsteking.
angiospermen, plantk., bedektzadigen.
anglo (in samenstellingen), Engelsch; anglicisme, o. Lat., Engelsch
taaleigen, Engelsche norm van een uitdrukking; Anglikaansche kerk, de Engelsche staatskerk ; anglomanie, yr., dwaze
voorlielde voor al wat Engelsch is. Een anglomaan is eel]
vriend van Engeland; anglohobie, yr., dwaze afkeer vow
alles wat Engelsch is. Een anglophoob is een vijand van Engeland,
aniline, yr., kleurlooze of lichtbruine vloeistof, vervaardigd
nit indigo of steenkoolteer en die als grondstof dient voor hei
vervaardigen van kleurstoffen.
animeeren, Fr., bezielen, verlevendigen, aansporen; geanimeerd,
opgewekt; Animirkneipe, yr., D., café met bediening door
vrouwen, die do gasten tot groote verteringen aansporen.
animisme, o. Lat., de leer dat de ziel de oorzaak is van alle levensyerrichtingen, dus niet van de geesteswerkzaamheid allèên
animo, o. It., opgewektheid, vraag, kooplust.
animositeit, yr. Fr., bitterheid, vijandige gezindheid.
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animus, m. Lat., geest, gezindheid, oogmerk; animus injuriandi,
het oogmerk om te beleedigen.

ankylose, ankylosis, vr. Gr., verstijving of verkromming der
gewrichten door opdroging van het beenvocht.

annalen, Lat., jaarboeken, aanteekeningen betreffende de voornaamste gebeurtenissen van ieder jaar.

annaten, Lat., jaargelden; som, gelijk aan de inkomsten van
een jaar, welke in de middeleeuwen de nieuwbenoemde bisschop
aan den paus moest betalen.
annex, Lat., bijbehoorend, aangehecht; annexatie, y r., inlijving;
annexeeren, het inlijven van een gebied bij een staat.
annihileeren, Lat., nietig verklaren, opheffen.
anno, Lat., in het jaar; anno ab urbe condita, in bet jaar na de
stichting der stall (Rome); anno currente, in het loopende
jaar; anno Domini, in het jaar onzes Heeren; anno mundi,
in het jaar der wereld ; annopassato of praeterito, It., verleden jaar.
annoteeren, Fr., aanteekeningen (annotatie's) maken.
annuiteit, y r. Fr., jaarlijksche aflossing van een kapitaal, door
betaling van de interest plus een gedeelte van de hoofdsom.
annuleeren, Fr., nietig verklaren, te niet doen.
anomalie, y r. Gr., afwijking van den regel.
anoniem, Gr., naamloos, ongeteekend; anonymus, een ongenoemde; anonymiteit, vr. het anoniem blijven.
anorganisch, Gr., onbewerktuigd; de delfstoffen behooren tot
de anorganische natuur.
antagonisme, o. Gr., tegenwerking; antagonist, tegenstander.
antarctisch, zuidelijk, bij de Zuidpool; (tegenstelling: arctisch).
ante, Lat., \TOOL%
antedateeren, Fr., valschelijk een vroegeren datum op een brief
of een stuk zetten.
antediluviaansch, lett.: van vOOr den zondvloed; fig.: hoogst
ouderwetsch.
antecedent, Lat., wat vroeger voorgevallen is; een antecedent
stellen is: iets doen, waarop anderen zich later kunnen beroepen; iemands antecedenten : zijn vroegere gedragingen en
levensloop.
antenne, vr. Fr., ra; voelspriet; hooge mast voor de Braden van
de toestellen voor draadlooze telegrafie.
anthologie, vr. Gr., bloemlezing.
anthropologie, vr. Gr., natuurlijke geschiedenis van den mensch;
2
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anthropometrie, y r. zie Bertillonage ; anthropophaag, m., menseheneter.

anti, Gr., tegen (in vele samengestelde woorden).
antichambre, y r. Fr., wachtkamer; antichambreeren, in de waehtkamer wachten.

antichrist, m. Or., vijand van bet christendom, de duivel.
anticipeeren, Fr., op jets vooruitloopen; anticipatie, y r., bet
vooruitloopen op, het bij voorbaat beschikken over.

antinomie, y r. Gr., tegenspraak tussehen artikelen van eenzelfde wet.

antipathie, y r. Gr., afkeer, tegenzin; antipathiek, wie of wat
afkeer inboezemt.

antiphrase of antiphrasis, y r. Gr., de tegenbenaming, de benoeming van een zaak door het tegendeel, meestal spottenderwijs.

antipode, m. Gr., tegen y oeter, die juist op de aan ons tegenovergestelde zijde der aarde woont (de Australiers zijn onze
antipocien), het woord beteekent fig. ook: onverzoenlijke tegenstander.
antiphonie, y r. Gr., tegenzang, beurtzang.
antipyrine, y r. Gr., geneesmiddel, dat verlaging van de liehaamstemperatuur veroorzaakt en kalmeerend werkt.
antiqua, Lat., de zuiver Lat. lettersoorten in tegenstelling tot
de Gothische.
antiquaar, Fr., kenner van, handelaar in oudlieden; antiquariaat,
handel in oude boeken.
antiquiteit, v. Fr., voorwerp uit oude tijden.
vijand der Joden; anti-semitisme, o., stelselantisemiet,
matige tegenwerking en vervolging der Joden.
antiseptisch, Gr., bederfwerend.
antithese, antithesis, Gr., tegenstelling. Dr. Kuvper heeft de
antithese doen gebruiken in de bijzondere beteekenis van de
tegenstelling tussehen de ehristenen en de „heidenen" (paganis-

ten).
Antoniuskruis, kruis in den vorm van een T.
antonomasie, y r. Gr., het gebruiken van een eigennaam in plaats
van een zelfst. naamw. met bijv. naamw.; bijv.: een „Rembrandt" voor „een groot schilder."
anus, m. Lat., opening van den aarsdarm.
aorta, y r. Lat., de groote slagader.
outrance, Fr., tot bet uiterste, op leven en dood.
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Apachen, scam der Roodhuiden; ook: de dieven en moordenaars
der Parijsche buitenwijken.
apage, Gr., weg met u! ; Apage Satanas ! Weg van mij, Satan!
apanage, in. Lat., lett. levensonderhoud, lijftocht; gebied dat
tijdelijk afgestaan werd aan leden van een vorstelijk huffs;
toelage uit de staatskas aan dezulken.
a part, Fr., terzijde; agar* m. Fr., dat wat een tooneelspeler
z. g. in zichzelf zegt en de andere medespelers geacht warden
niet to hooren.
apathie, vr. Gr., ongevoeligheid, lusteloosheid, onverschilligheid,
apathisch, lusteloos, enz.
ap- en dependentie's, Fr., de bij- en aanbehoorende taken.
aperceptie, yr. Lat., geheel bewuste waarneming.
aperpu, o. Fr., beknopt overzicht.
apert, Lat., open, openbaar, zees duidelijk.
aphelium, o. Gr., verste afstand eener planeet van de zon; (tegenst. periheiium).
aphorisme, o. Gr., korte spreuk, korte spelling.
api, Mal., your; goenoeng-api, vulkaan (goenoeng = berg).
a piacere, It., naar welgevallen, muziekterm, duidt aan dat
de passage naar maat, uitdrukking en kracht gespeeld kan
worden naar goedvinden van den speler; op wissels beteekent
bet: dadelijk of binnen 24 uur betaalbaar.
apicultuur, Yr. Lat., bijenteelt.
aplomb, o. Fr., stelligheid, tegenwoordigheid van geest, beslistheid.
apocalypsis, yr. Gr., onthulling; de Openbaring van Johannes,
apocalyptisch, fig. duister, geheimzinnig.
apocrief, Gr., ondergeschoven, verdicht. De apocriefe boeken zijn
die bijbelboeken, waarvan de echtheid niet erkend is.
apodictisch, Gr., bepaald, onweerlegbaar, afdoende.
apogeum, o. Gr., verste afstand van zon of moan van de garde;
fig.: hoogtepunt; (tegenst. perigeum).
a point, Fr., juist goed, van pas, gaar.
apologeet, in. Gr., degeen, die een apologia (yr.), een verdedigingsrede, houdt, of een verdedigingsgeschrift schrijft; apologetiek,
vr., wetenschap der grondstellingen, waarnaar het Christendom
verdedigd inoet worden.
apophtegma, o. Gr., korte, beteekenisvolle spreuk, kernspreuk,
bijv.: „Ken u zelven".
apoplexie, y r. Fr., beroerte; apoplectisch, vatbaar voor een beroerte.
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apostaat, m. Gr., die van het Christendom terugvalt tot het
heidendom; apostasie, yr., afval van het Christendom.
apostelpaarden, (met reizen), te voet, zooals de Apostelen;
Apostolische Majesteit, titel van de koningen van Hongarije
en keizers van Oostenrijk; de Apostolische Stoel, de zetel, de
regeering van den paus.
a posteriori, Lat., van achteren gezien, op ervaring berustend;
(tegenst: a priori).
apostrophe, vr. Gr., weglatingsteeken; het afbreken van een
rede oin zich tot een bepaalden persoon te wenden; scherpe
vermaning, verwijt.
apothêose, vr. Gr., vergoding der Romeinsehe keizers, der helden;
verheerlijking, hulde.
apparaat, o. Lat., toestel, verzameling gereedsehappen.
appartement, o. Fr., woning, reeks kamers die men in een huis
bewoont.
appél, o. Fr., beroep op een hoogere rechtspraak: in appel komen;
appellant, die in appel komt, die appelleert.
appendicitis, yr., ontsteking van het wormvormig verlengstuk van
den blinden darm; appendix, 0. Lat., aanhangsel, toevoegsel.
apperceptie, yr. Fr., zie aperceptie.
applaudisseeren, Fr., door handgeklap bijval betuigen.
appliceeren, Lat., op jets leggen, aanwenden; applicatie, vr. Fr.
oplegging; toepassing, aanwending, ijver.
appositie, yr. Lat., bijstelling.
apprecieeren, Fr., op prijs stellen, waardeeren; appreciatie, waardeering.
apprèteeren, Fr., toebereiden, klaarmaken, glanzen (van stollen).
apprehendeeren, Lat., aangrijpen, in hechtenis nemen, vreezen,
duehten.
apprëteur (Yr. apprateuse), Fr., werkman, die aan een stof de
glanzende oppervlakte geeft.
approbatie, Yr. Fr., goedkeuring.
approbatur, Lat., „het wordt goedgekeurd", formule voor de
kerkelijke goedkeuring van drukwerken.
approvisionneeren, approviandeeren, een schip, een garnizoen
van levensmiddelen voorzien.
approximatief, Lat., bij benadering.
aprds coup, Fr., achteraf; aprOs diner, Fr., na den maaltijd (d. i.
na goed gegeten en gedronken te hebben, dus als men in een
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opgewekte stemming is); apres fortune faite, na fortuin gemaakt
te hebben (in advertentie wegens stil gaan leven); apres
tout = after all (z. a.).
Apres nous le deluge !, Fr., Na ons de zondvloed! Het zal onzen
tijd wel duren. (Uiting van Lodewijk XV van Frankrijk.)
a prima vista, Lat., op 't eerste gezieht, van 't blad (spelen).
a priori, Lat., van te voren, vooraf.
a prix fixe, Fr., tot vasten prijs.
A propos, Fr., juist van pas, ter snede, ook: boor eons; ieniand
van zijn a propos af brengen; van zijn stuk brengen
apsiden, in de sterrekunde gemeensehappelijke naam voor aphelium en perihelium.
aqua, Lat., water, mrv. aquae = geneeskrachtige bronnen; aqua
destillata, door distillatie gezuiverd water; aqua Toffano,
langzaam doodend, wateraclitig vergift der giftmengster
To ll ano uit Palermo, (17e eeuw); aquaeduct, o., waterleiding
der Ouden, bovengrondsch kanaal van metselwerk . aquarel, yr.,
schilderij in wateryerf ; aquarium, o., glazen bekken, waarin
visschen en waterplanten gehouden worden ; aquatinta, yr. It.,
koper- of staalgravure, die lijkt op een teekening met 0. 1.
inlet of sepia.
aqua et ignis interdictio („ontzegging van water en vim"), was
bij de Romeinen het verbanningsformudier.
a quatre epingles, Fr., om door 'n ringetje te halen.
A quatre mains, Fr., vierhandig (spelen).
arabesk, yr., door de Arabieren veel gebruikte grillig geteekende
versiering, nit bloemen, yruchten, gedeelten van menschen
en dieren bestaande.
A raison van, ten koste van, met opoffering van, in verhouding van.
arak, yr. Mal., brandewijn van rijst en sulker gestookt.
arbiter, Lat., seheidsrechter; arbiter elegantiarum, Lat., seheidsrechter in zake elegantie, toonaangever der mode; arbitrage,
seheidsreeliterlijke beslissing; arbitrair, seheidsreehterlijk; willekeurig.:
arcade, vr. Fr., zuilengalerij.
Arcadisch, liefelijk, idylliseh, (afgeleid van Arcadia, landstreek
in het oude Griekenland, bewoond door een herdersvolk en
door de oude dichters bezongen als het woonoord van onsehuld
en geluk).
arcanum, o. Lat., geheimmiddel, toovermiddel.
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arceeren, kruiswijze streepjes trekken om in teekening of gravure
de schaduwen aan te geven.

archaIsme, o. Gr., yerouderde uitdrukking.
archeoloog, Gr., oudheidkenner; archeologie, yr. oudheidkunde.
archeopteryx, m. Gr., voorwereldlijke, reptielaehtige yogel.
archi, voorvoegsel dat aarts beteekent.
archiater, Gr., „oppergeneesheer", titel der keizerlijke lijfartsen
in het oude Rome; uit dit woord is ons „arts" ontstaan.

archief, o. Fr., bewaarplaats, verzameling van belangrijke doeumenten, handsehriften, registers, enz.; archivalia, stukken,
tot een archief behoorend; archivaris, bewaarder van een
archie/.

archimandriet, m. Gr., abt in de Grieksehe kerk.
archipel(agus), m. Or., eilandenzee, in 't bijz. de AegeIsche Zee.
architectuur, yr. Lat., bouwkunst; architectonisch, bouwkunstig.
architraaf, yr., de op koloinmen rustende hoofdbalk, bindbalk.
archon(t), Gr., oudt. in Athene titel der hoogste overheidspersonen.
ardisch, Gr., noordelijk; om de Noordpool.
areaal, o. Lat., vlakke inhoud, bodemoppervlakte.
arena, Yr. Lat., (lett. zand), bet met zand bestrooide strijdperk
in het amphitheater; fig. strijdperk.

areometer, m. Or., instrument om het soortelijk gewieht van
eon stof to bepalen, d.w.z. hoeveel maal die stof zwaarder is
dan water.
Areopagus, yr. Gr., oud gereehtshof in Athene; fig. yergadering
van wijze en geleerde mannen.
argot, o. Fr., speeiale taal der misdadigers, ook wel: de eigenaardige uitdrukkingen bij schilders, tooneelspelers enz. in
gebruik.
Argus, (Gr. fabelleer), een worst met lionderd oogen, zinnebeeld
der waakzaamheid, vandaar de uitdrukking: aid t argusoogen
spieden.
aria, zie: air.
aristocraat, Gr., voorstander der aristocratie, d.w.z. der regeering
van de voornaamste lieden; ook: yoornaam (adellijk) persoon;
aristocratie, vr. ook voor: de gezamenlijke voorname personen
in stad of land.
arithmetiek, yr. Gr., rekenkunde.
armada, yr. Sp., oorlogsvloot; de Armada, de Onoverwinnelijke
Vloot van Philips II, yernietigd in 1588.
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armee, yr. Fr., leger; armeecorps, o., legerafdeeling.
armoriaal, o. Fr., wapenboek.
aroma, v. Gr., welriekende geur; aromatiseeren, gettrig maken.
arrangeeren, Fr., schikken, regelen, een muziekstuk pasklaar
maken voor andere instrumenten.

arrest, o. Fr., vonnis, besluit, beslaglegging, hechtenis; arrestant,
die in beebtenis genomen, gearresteerd is.
arriviste, in. Fr., persoon, die er tot iederen prijs bovenop wil
komen; eerzuchtige zonder gewetensbezwaren.

arrogant, Fr., aanmatigend, verwaand; arrogantie, aamnatiging.
arrondissement, 0. Fr., onderafdeeling van een provincie ; reehtsgebied van een rechtbank ; afdeeling onder toezicht van een
schoolopziener.
ars, Lat., kunst; ars amandi, de kunst van te beminnen (titel
van een gedicht van Ocidius), ars poetica, de dicbtkunst,
ars longa, vita brevis, Lat., de kunst duurt lang, bet leven kort.
arsenaal, o. Ar., tuighuis.
arsjin, Russ., el = 0.7112 M.
arterie, Or. slagader; arteriosclerose, yr., ehronische ontsteking
en verkalking der slagaderen.
artesische put, geboorde put, waaruit het water opspuit onder
den druk van een hooger gelegen waterader. Artesisch komt
van Artois, prov. in Noord-Frankrijk.
articulatie, yr. Fr.,bet duidelijk uitspreken; de verbinding der beenderen ; articuleeren, Fr., alle lettergrepen duidelijk uitspreken.
artist, Fr , kunstenaar; artistiek, kunstvol.
artium liberalium magister, Lat., meester der vrije kunsten
(academische titel nit vroeger tijd, ong. overeenkomend met
„doctor in de wis- en natuurkunde").
ascenseur, m. Fr., lift, Eng., toestel om personen en goederen naar
de hoogere verdiepingen to brengen.
ascese, yr. Gr., het zich onthouden van zinsgenot; asceet, die
deze onthouding beoefent, yrome boeteling; (ook gespeld:

askese, askeet).
aseptisch, Gr., niet aan bederf onderhevig.
asiel, asile, o. Fr., asyl, Or., sehuilplaats, toevlucbtsoord ; yrijplaats voor misdadigers.

asinus asinum fricat, Lat., de eene ezel wrijft den anderen (wordt
spottend gezegd als twee personen elkaar overdreven lof toezwaaien).
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aspect, o. Fr., aanblik, voorkomen.
asphyxie, y r. Gr., („zonder polsslag"), in de geneeskunde de
hoogste graad van bewusteloosheid. Bij verdrinking, verstikking enz., is de dood het gevoig van asphyxie.
aspiranQm. Fr., die ':naar een betrekking dingt; aspirant, vOlir een
titel geplaatst, duidt een lageren -frang aan: aspirant-onderofficier ; aspiratie, y r., het aspireeren,',d. i. streven, dingen,
haken naar jets.
assagaai of sagaai, m., werpspies van Afiik. wilden, met tweesnijdende Ming, 1 1/, a 2 M.
assaineeringswerken, werken ter verbetering van den algemeenen
gezondh eidstoe stand.
assaut, m. Fr., aanval; oefening, wedstrijd in het schermen.
Assessor, D., bijzitter, plaatsvervangend rechter.
assignatie, yr. Fr., aanwijzing tot betalen, orderbriefje.
assimilatie, yr. Fr., gelijkmaking, aanpassing, gelijkstelling,
vereenzelviging, de omzetting der opgenomen voedingstoffen
in lichaamszelfstandigheid van dieren of planten; assimileeren, gelijkstellen; omzetten van voedingstoff en.
assises, y r., Fr., mr y ., openlijke terechtzittingen (in Frankrijk)
van een crimineel gerechtsb of.
assistent, Fr., helper; ( y r. assitente) ; assistentie, y r., hulp ; assisteeren, helpen, bijstaan.
associeeren (zich), zich vereenigen met een ander (den associê =
vennoot) tot het drijven van handel.
assortiment, o. Fr., keuze van bij elkaar behoorende goederen.
assumeeren, Fr., bijnemen, bii zich voegen, (een commissie assumeert zich soms een of meer leden); assumtie, y r., het aan
zich toe voegen.
assuradeur, m. Fr., die verzekeringen (assuranties) sluit.
assyrioloog, kenner der Assyrische oudheden.
astatki, vloeibaar petroleumresidu, dat als brandstof gebruikt
wordt.
astereiden, naam der kleine planeten tusschen Mars en Jupiter.
astérisque, asterisk, m. Fr., sterretje als typografisch verwijzingsteeken; met zulk sterretje geteekend courantenartikel.
asthma, o. Gr., aamborstigheid, benauwde ademhaling.
astraal, Lat., wat tot de sterren behoort; astraal lichaam, volgens
de spiritisten het tweede, onzichtbare lichaam van den mensch.
astringeerend, zie adstringeerend.
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astrologie, yr. Gr., sterrenwichelarij, beoefend door de astrologen ;
astronomie, yr. Gr. sterrenkunde, beoefend door de astronomen.
asyl, zie asiel.
ataman, Russ., zie hetman.
atap, Mal., dakbedekking van palmbladeren en alang-alang.
atavisme, o. Lat., overerving van de hoedanigheden der voorouders; atavistisch, wat berust op, verband houdt met atavisme.
atax, naam, lien men in Amsterdam en elders geeft aan de huur(taxameter)-auto's.
atheisme, o. Gr., het loochenen van God; atheist, Godloochenaar;
atheistisch, Godloochenend.
atheneum, o. Gr., inrichting voor hooger onderwijs (verouderd).
athleet, Gr., kampvechter, worstelaar, zwaar gebouwd man;
athletiek, Yr. worstelkunst; athietisch, wat de worstelspelen
betreft, ook: zwaar gebouwd.
at home, Eng., tehuis; dag en uur waarop men zijn kennissen
ongedwongen ontvangt.
atmospheer, Yr. Gr., dampkring; eenheid voor het meten van
drukkingen van gassen en dan gelijk aan den druk van ongeveer
1033 gram op den vierkanten centimeter; atmospherisch, wat
tot den dampkring behoort, er uit voortkomt.
atol,
ringvormig koraaleiland.
atoom, o. Gr., ondeelbaar stofdeeltje, zonnestofje.
A tort et a travers, Fr., onbezonnen, zonder overleg, door dik
en dun.
atout, in. Fr., troef.
A tout hasard, Fr., op goed geluk af.
A tout prix, Fr., tot iederen prijs.
atrium, o. Lat., door zuilen omringde voorhal in de oude Romeinsehe huizen, voorhof.
atrophie, yr. Gr., wegkwijning van het heele lichaam of van een
deel ervan door onvoldoende voeding.
attaché, Fr., toegevoegd ambtenaar (bij een gezantschap).
attaque, yr. Fr., aanval; attaqueeren, aanvallen.
attendeeren, acht slaan op, doen opmerken.
attentaat, m. Fr., aanslag, aanranding.
attentie, yr. Fr., opmerkzaamheid, aandaclit; attenties, beleefdh eden.
atterrissage, vr. Fr., het neerkomen van een vliegtuig op den grond.
attest, o. Fr., schriftelijke getuigenis; attestatie, yr., bewijs van
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(kerkelijk) lidmaatschap; attestatie de vita, verklaring dat
een bepaalde persoon nog in leven is.
Atticisme, de gekuischte smaak der Atheners.
attila, vr. Hongaarsch nationaal kleedingstuk; korte met tressen
versierde huzarenbuis.
Attisch, (afgeleid van Attica, Grieksch landschap, waar Athene
in lag) vernuftig, geestig; Attisch zout, fijne, scherpe geestigheid.
attorney, Eng., advocaat, procureur; attorney general, procureur.
generaal (ambtenaar van het Openbare Ministerie).
attractie, yr. Fr., aantrekking, aantrekkelijkheid.
attrapeeren, betrappen (op heeterdaad).
attribuut, o. Fr., eigenschap, bemoeiing, zinnebeeldig kenteeken:
de zeis en de zandlooper zijn attributen van den dood; attributief, wat een eigenschap aanduidt, wat een recht verleent,
dat tevoren niet aanwezig was.
aubade, Yr. Fr., morgenbegroeting met muziek of zang voor
iemands huis.
au courant, Fr., op de hoogte.
auctie, yr. Lat., openbare verkooping; auctionnair, ondern emer
van publieke verkoopingen.
auctor, Lat., auteur, Fr., bedrijver, dader, schrijver; auctor
intellectualis, de „geestelijke dader," degeen, aan wien jets
indirect te wijten is.
audiatur et altera pars, Lat., men moet ook de tegenpartij hooren, boor en wederhoor toepassen.
audiöntie, Yr. Fr., gehoor bij een hooggeplaatst ambtenaar of
een vorst.
auditeur militair, Fr., ambtenaar van het openbaar ministerie
bij een -krijgsraad.
auditie, yr. Lat., het hooren, meer speciaal: bet hooren naar het
optreden van een lamstenaar vOOr hem to engageeren.
auditorium, o. Lat., de toeli ()orders, de gehoorzaal.
au fait (zijn), Fr., op de hoogte zijn.
AufklArung, yr. D., verlichting (in figuurlijken zin bedoeld als
tegenstelling van godsdienst) ; aufgeklart, verlicht, godsdienstloos.
au fond, Fr., in den grond der zaak.
Augiasstal (een - reinigen), Gr. fabell., een vuil, moeilijk werk
doen, waar bijna niet door to komen is; (Augias, koning van
Elis, had een kudde van 3000 runderen, wier stallen in geen
30 jaren gereinigd waren),
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augu(u)r, Lat., waarzegger uit vlucht, gezang of geschreeuw der
vogels.

aula, y r. Lat., groote gehoorzaal van universiteiten.
aura ( y r. Lat.) noemen de occultisten de mystieke psycho-astrale
uitstraling.

aura mediocritas, Lat., de gulden middenweg.
aureool, o. Lat., stralenkrans om hot hoofd der heiligen;
heeft een aureool van dapperheid, wil zeggen: bij is beroemd
om zijn dapperheid.

au revoir, Fr., tot wederziens.
auri sacra fames, Lat., vloekwaardige bonger naar goud.
Aurora, vr. Lat., de dageraad (godin); morgenrood.
ausculteeren, Lat., door middel van een werktmg (stethoscoop)
luisteren naar de geluiden in let lichaam.

aus einem Gusz, D. (voortgekomen) uit een gieting; van een kunstwerk: vrortgebracht door een aanhoudende inspiratie.

Ausdauer, y r. D., votharding, vasthoudendbeid, weerstandsvermogen.

Ausgleich, y r. D., (van het werkwoord ausgleichen, dat schikken,
in orde brengen, oplossen (van moeilijkheden) enz. beteekent),

schikking, verdrag, in 't bijz. het verdrag dat de verb ouding
van Oostenrijk tot llongarije regelt
au serieux, Fr.; iemand of lets au serieux nemen, hem, het als
een ernstig, vertrouwbaar, gewichtig persoon of ding beschouwen, waarde hechten aan 't geen iemand zegt of doet
ausniitzen, D., exploiteeren, uitbaten.
auspiciön, y r. mrv. Lat., voorteekens; bescherming.
austraal, Lat., zuidelijk.
aut Caesar, aut nihil, Lat., Of keizer, Of niets, (levies van Cesar
Borgia (zoon van paus Alexander IV, oven. 1507).
auteur, Fr., schrij y er, vervaardiger.
authenticiteit, y r. Fr., echtheid, geldigheid (in rechten), geloofwaardigheid; authentiek, edit, enz.
auto-da-fè, o Sp., (letterlijk: daad des geloofs) ketter-verbranding.
auto, Gr., beteekent zelf, eigen; autobiografie, y r., eigen levensbesefirijving; autochthonen, de oorspronkelijke bewoners van
een land; autocratie, vr., regeering van een autocraat, dat is
een onbeperkt heerscher; autodidact, die zich zelf bekwaamd
heeft; autograaf, y r. eigenbandig handschrift; automaat, in.,
wat schijnbaar zich zelf beweegt, voorwerp, dat door een
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uurwerk in beweging gebracht wordt; willoos persoon, die
werktuigelijk handelt; autonoom, zich zelf regeerend; autonomie, yr . zelfregeering (van provincien en gemeenten);
autopsie, y r (lett. beschouwing met eigen oogen), lijkschouwing;
autosuggestie, y r., zelfsuggestie.
autolette, y r. Fr., kleine automobiel.
automedon, Gr., bekwaam koetsier.
autorisatie, y r. Fr , machtiging; autoriseeren, machtigen; autoriteit, Yr., gezag, gezaghebbend persoon; autoritair, gezaglievend, eigenmachtig
autotypic, y r,, het etsen van een teekening op een zinken plaat,
zoodat het te drukken beeld verheven en de lichte plekken
weggenomen zijn op het zink; de teekening vertoont uiterst
fijne ruitjes.
auxiliair, Fr., wat te help komt; ons auxiliair eskader is bet
aanvullings-eskader in Indio.
aval, o., verklaring op een wissel, dat men zich borgstelt voor
de betaling.
avanceeren, Fr., vooruit (doen) gaan; bespoedigen, vooruitkomen; bevorderen; avancement, o., bevordering.
avantage, Fr., voordeel, nut, voorrecht.
avans, Fr., y oorsprong ; avances, y r. mrv., Fr., tegemoetkoming;
avances Timken, de eerste stappen doen (tot een verzoening, bijv.).
avant la Iettre, Fr., (lett. vOOr de letter), vOOr het onderschrift
op plaat of stee p aangebracht wordt; de eerste en de beste
afdrukken van een gravure of steendrukplaat.
avatara, Sanskr., vleeschwording (inz. van Vishnoe); fig.: gedaanteverwisselingen.
Ave Maria!, Lat., Wees gegroet Maria! begin van een R. K.
gebed; aye, Caesar, morituri te salutant, woes gegroet, keizer,
zij die sterven gaan, groeten u! (begroeting van den keizer door
do zwaardvechters bij de volksspelen in het oude Rome).
avenue, Fr., y r. toegangsweg, breede met boomen beplante straat.
aversie, y r. Fr., afkeer.
average, Eng., middensoort; ook: averii, zeeschade.
aviatie, y r. Fr., y liegkunst; aviateur, ylieger.
avicultuur, y r. Fr.; vogelteelt.
aviso, Fr., snelloopend vaartuig om berichten over to brengen.
a vol d'oiseau, Fr., in vogelvlucht.
axioma, y r. Gr., stelling, die geen bewijs noodig heeft.
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axioma, vr. Gr., stelling, die geen bewijs noodig heeft, (bijv.:
de rechte lijn is de kortste afstand tusschen twee punten); onomstootelijke waarheid.
azimuth, o. hoek gevonnd door een vertikaal door een hemellichaam gebracht vlak met den meridiaan eener plaats; top(punts)hoek.
azuur, Ar., in de heraldiek: blauw.

B.
B. (Rom. getal) = 300; N. (Rom. getal)= 300000; B. L. = benevole
lector, goedgunstige lezer ; B. A. = bachelOr o/ arts, baccalaureus
der vrije kunsten (laagste academische graad in Engeland);
B. S. G. D. G. = brevets sans garantie du gouvernement, gebreveteerd zonder waarborg van de regeering, formule op de door
de Fransche regeering verleende patenten, komt ook op de gepatenteerde voorwerpen zelf voor.
baar (van het Maleisch orang baroe), nieuweling, die pas in Indie is.
bab, Turksch, poort, deur, zeestraat.
baboe, vr. Mal., Javaansche kindermeid.
baby, Eng. (spr. beebie), klein kind.
baccalaureaat, o. Er., laagste academische graad in Frankrijk
en Engeland; baccalaureus, (Eng. bachelor, Fr. bachelier), bezitter van dien graad.
baccara(a)t, o. Fr., kaartspel tusschen een speler, die de bank houdt
en de anderen; het staat in kwaden reuk wegens den gebruikelijken hoogen inzet.
bacchanaal, o. Lat., (mrv. bacchanalien,) oorspr.: feest ter eere
van Bacchus, den God des wijns ; drinkgelag; bacchant, bacchante, Bacchuspriester, Bacchuspriesteres; dronken, uitgelaten
man of vrouw.
bacil, yr. Lat., staafjesbacterien, groep van bacterien, Memel' van
enkele infectieziekten (bacillus, Lat., stokie).
backwoods, Eng. (lett. achterwouden); maagdelijke bosschen in
het „verre westen" der Ver. Staten.
bacove, yr., West-Indische naam voor banaan of pisang.
bacteriön, vr. Gr. (ook :splijtzwammen), algemeene naam voor de
overal in lucht, water en levende organismen verbreide laagste
leden van het plantenrijk, oorzaken van gisting- en rottingspro-
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cessen en kiemen der infectieziekten: bacteriologie, yr., leer der
bacterieen.
Baedeker, naam van een soort reisboeken in het Fransch, Duitsch
of Engelsch geschre yen en genoemd naar den uitgever Karl
Baedeker; ze zijn al van verre kenbaar door hun roode bandjes
met gouden stempel.
badinage, Fr., scherts; badinage a part °, scherts ter zijde ! ; badineeren, schertsen.
badine, yr. Fr., dun wandelstokje.
bagatel, o. 13 r., Meinigheid
bagno, o. It. slavengevangenis in Turkije; vroegere gevangenissen
in de Fransche zeehavens, die de galeien vervangen hebben.
baignoire, yr. f r., badkuip ; gelijkvloersche loge in een schouwburg.
bain-marie, yr. Fr., keukengereedschap, bestaande uit een pan,
welke hangt in een ketel, die met kokend water gevuld kan
orden.
baisse, yr. Fr., daling in prijs, a la baisse (speculeeren): 7.66 dat
men voordeel heeft bij het dalen der prijzen, (tegenst. hausse.)
bajadere, yr. Indische danseres,
bajes, (boeventaal), gevangenis.
bakhschisch, T. fool of drinkgeld.
bal, o. Fr., danspartij ; bal masque, gemaskerd hal; bal pare, bal,
waar men alleen in baltoilet komt; bal champetre, bal in de open
balanceeren, Fr. (zich) in evenwicht houden.
balans, yr. Fr., weegschaal, e yenwicllt, eindrekening van bet grootbock, d. w. z. overziebt van de uitkomsten van een zaak.
balalaika, yr. Russ., driesnarig, op een guitaar gelijkend muziekinstrument der Klein-Russen.
balata, gedroogd melksap van een boom in Suriname en Guyana,
dat yeel op gutta-percha lijkt.
baldakijn of baldaquin, o. Fr., troonhemel, draaghemel.
baleh-baleh (bale-bale), Mal., rustbank.
balista of ballista, yr. Lat., oorlogswerktuig der Ouden om groote
steenen of pijlen mee te slingeren: balistiek, yr. kennis der snelheld en der richting van projectielen (pijlen, kogels, enz.)
banjo, Yr. Lat. riddergebied, afdeeling eener orde.
baljuw, in. Lat., voormalig rechterlijk ambtenaar, vooral belast met het vervolgen der misdadigers, schout, drost.
ballade, Yr. Fr., gedicht over een of andere legendarische of
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avontuurlijke gebeurtenis of muziekstuk, dat zulk een gebeurtenis weergeeft.
belasting van het ruins van een onbe yracht schip,
ballast, m.
bestaande uit ijzer, steenen, enz.; het grint op de spoorwegen;
grint dat nit een luchtballon weggeworpen kan worden,
stijging te veroorzaken; fig. waardelooze zaak.
ballet, o. Fr., dans op het tooneel.
ballerina, vr. It., balletdanseres.
ballon, m. Fr., luchtbal, ook (naar den vorm) naam van sommige koepelbergen: Ballon d'Alsace, bijv.; ballon captif, aan een
kabel vastliggende ballon; ballon d'essai, proefballon (die opgelaten wordt om de windriehting te bepalen); lilting, mondeling of schriftelijk, om anderen (of het groote publiek) nit te
lokken hun meening te zeggen.
ballotage, vr. Fr., beslissing over het al of niet toelaten van een
nienw lid; balloteeren, stemmen daarover door middel van
balletjes van yerschillende kleur.
Ballplatz, plein in Weenen, waar het Oostenr. ministerie van
buitenl. zaken is, vandaar kortheidshal ye gebrnikt om dat ministerie aan te diadem
balustrade, yr. Fr., leaning.
bambocciaden, (It.), sehilderijen, die drastische tooneeltjes voorstellen nit het leven der lagere volksklassen (naar den bijnaam
Bamboceio „krates", van den mismaakten schilder Pieter van
Laar, 17e eeuw).
ban, in. Fr., oorspr. openbaar afgekondigd beslait, tromgeroffel
of trompetgeschal voor en na het aflezen van een proclamatie
aan de troepen, (den ban openen, sluiten); uitstooting nit het
land, nit de kerk; oudtijds rechtsgebied (ban, banne van Gorinthem) ; liehting van troepen; banaal, oorspr.: wat tot gemeen
gebruik van alien bestemd is; plat, alledaagseh ; banaliteit, yr.,
een alledaagsch, onbeteekenend gezegde.
ban of banus, Hong, ambtstitel van de bevelhebbers der vroegere Hong. grensprovincies, die banaten heetten.
bandage, yr., I r., zwachtel, verband, brenkband; bandagiste, vervaardiger van breukbamlen.
banderillo, m. Sp., degeen, die in een stierengevecht den stier
plaagt door hem korte, met linten omvlochten dolken in den
nek te stooten.
bandjir, m. Mal., overstrooming.
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banjo, Am., Negerguitaar.
banket, o. Fr., feestmaaltijd; aarden wal waarachter schutters
zich kunnen beschermen.
banknoot, vr. Eng., bankbiljet (inzonderheid Engelsche).
baobab, m., apenbroodboom, reusachtig groote boom met verfrisschende vruchten.
baptist, dooper; Doopsgezinde.
bar, Eng., tapperij; Chaldeeuwsch : zoon; barkeeper, Eng. tapper.
barang, Mal. bagage, bezittingen.
baratterie, yr. Fr., onrechtmatige handeling van schipper of equipage tot schade van de lading, van den reeder of den assuradeur.
barbaar, bij de °tide Grieken en Romeinen: ieder buitenlander; onbeschaafd, wreed en woest mensch.
barbette, yr. Fr., aardophooping achter de borstwering van een
yestingwerk, waarop geschut gesteld kan worden, z(56 dat het
over de borstwering heen kan vuren;
barbarisme, het verkeerd gebruiken van een woord gelijk een buitenlander doet, die letterlijk vertaalt.
barcarole, yr. It., lied der Venetiaansche gondeliers.
bard, dichter en zanger der oude Gathers.
barge, Yr. Fr., trekschuit, klein passagiersstoombootje.
bargoensch, o., onverstaanbare taal, dieventaal.
bariton, hooge bas- of lage tenorstem (-zanger).
barometerom, werktuig mu de drukking der lucht aan te geven en
het weer te voorspellen. (De kwikkolom daalt, de wijzer loopt
terug als er regen op komst is.)
barok, Fr., wonderlijk, grillig; als naam voor een bouwstijl: de
verbastering van de Renaissance in de 17e eeuw, zich kenmerkend door overdaad van versiering.
baronet, laagste adellijke rang in Engeland (met den titel sir, nitspr.: sur).
barrel, Eng., vat, ton; als vochtmaat 31 a 36 gallons.
barricade, vr. Fr., straatversperring, meest in tijden van oproer;
barricadeeren, versperren, verschansen.
barridre, vr. Fr., slagboom, tolboom.
barzoi, m. Russ., langharige hazewind.
bas, m. Ital., diepe mannenstem.
bas-bleu, Fr. blauwkous, geleerde vrouw.
baschi-bazoeks, Turksche ongeregelde troepen.
bascule, vr. Fr., brugbalans, wip.,
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base-ball, het nationale balspel der N.-Amerikanen, wordt met
een harde, met leer overtrokken bal en slaghouten gespeeld,
door twee partijen, elk uit 9 spelers bestaande.
baseeren, Fr., steunen, bouwen op, gronden; basement of basament,
o., voetstuk, grondstuk, fundeering.
Bas-Empire, Fr., (lett. het lage keizerrijk), het Romeinsche keizerrijk na Constantijn den Groote en het Oost-Romeinsche rijk
na Theodosius, dus beide in hun tijd van bederf en verval.
basiliek, vr. Fr., bij de ouden: rechtszaal; in Rome tevens handelsbeurs, nu naam van enkele voornaamste kerken, die naar hetzelfde grondplan gebouwd zijn: de basiliek, der Sint-Pieter.
basilisk, m. Gr., draak uit de fabelleer, Wiens blik doodde.
basis, y r. Gr. voetstuk, grondvlak, grondslag; (scheik. ; mrv. bases),
stof, die, met een zuur verbonden, een tout vormt.
bas-relief, o. Fr. half verheven beeldhouwwerk.

bassa = pacha of pasja.
bassin, o. Fr., kom, bekken, vijver, stroomgebied.
Basta ! It. en Sp., genoeg! daarmee uit!
bastaard, m. It., onecht kind.
bastille, y r. Fr., oudstijds: versterkte legerplaats, daarna: kasteel,
fort; fig.: staatsgevangenis. De Bastille, de beruchte Parijsche
straatsgevangenis, in 1789 gesloopt.
bastion, o. Fr., uitspringend gedeelte van een vestingwal.
bastonnade, y r. I r., Turksche straf, bestaande in slagen op de
voetzolen.
Bauernfanger, (D., „boerenvanger"), kwartjesvinder.
bataille, y r. Fr., veldslag; histoire bataille, die geschiedschrijving,
welke bij voorkeur verhaalt van oorlogen, oorlogshelden, enz. ;
tegenst. beschavings (kultuur)-geschiedenis
baton de maréchal, m. Fr., maarschalksstaf ; fig. voor: het hoogste,
wat iemand in zijn carriére bereiken kan.
batonneeren, I r. (van baton, stok), schermen met korten of langen
stolr; batonnier, (lett. stafdrager,) de oudste, de deken van de
orde der advocaten.
bavardage, yr. Fr. (van bavard, wauwelaar), kletspraat.
bavianen, (boeventaal), hard werken, inz. kolentremmen.
bear, m. Eng. (lett. beer), speculant a la baisse (contramineur).
beatus, La. zalig; Beata Virgo, de Ileilige Maagd; beat memoriae,
zaliger nagedachtenis ; beati possidentes, zalig zijn de bezitters;
beatus possidens, gelukkig de bezitter.
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beau, in. Fr., (schoon), modegek ; beau monde, groote wereld; beauth,
(schoonheid), schoone vrouw, (Eng. beauty) ; la beautê du diable,
Fr (de schoonheid des duivels), de schoonheid der jeugd, met
de jaren verdwijnend.
b6136, m. Fr., = baby, Eng.
bedak, yr. Mal., rijstpoeder als blanketsel gebruikt.
Beelzebub, Hcbr., de opperste der duivelen.
Begeisterung, yr. D., geestdrift.
begueule, yr. Fr., preutsehe vrouw.
begum, yr., titel van vorstinnen in Voor-Indie.
Begleiterscheinung, yr. D., nevenverschijnsel.
bei of bey, Turksehe titel, welke aan hoofdofficieren en hoofdambtenaren gegeven wordt; oorspronkelijke titel der bestuurders van provincial en der leenroerige vorsten van den Sultan
van Turkije.
behaai, (boeventaal), lawaai, drukte.
Behiitt dich Gott ! es war zu schen gewesen ; behtitt dich Gott!
es hat nicht sollen sein ; D., Behoede u God! het waar' te sehoon
geweest, behoede u God! het heeft niet mogen zijn! (Citaat uit
het lied van den jongen Werner uit Scheffels Trompeter von
Saickingen).
Beiram, o. godsdienstig feest der Turken na de vastenmaand
Rainaclan.

bel-esprit, n. Fr.(mrv. beaux esprits), vernuft, geestig man,man van
letterkundigen smaak; les beaux-esprits se rencontrent (lett. de
schoone geesten ontmoeten elkaar), zegt men schertsend als
twee mensehen tegelijk op een zelfde idee komen.
bel-kage, yr. Fr., eerste bovenverdieping aan de straat.
Belialskind, deugniet. (Belial was een god der Pheniciers en bij de
Israelieten: de booze, de duivel.)
Bella gerant alii, tu felix Austria, nube !, Lat., anderen mogen
oorlog voeren, gij, gelukkig Oostenrijk, huwt! (Zinspeling op
het feit dat het Oostenrijksche iluis zijn bezittingen meer
door huwelijk dan door oorlogen uitbreidde).
belladonna, Yr. It., nachtschade (vergiftige plantensoort).
bellettrie, yr. de fraaie letteren; belletrist, beoefenaar der fraaie
letteren.
belligeranten, m yr. Lat., oorlogvoerenden.
Bell-Lancastersche methode, vr. onderwijssysteem, waarbij de meer
gevorderde leerlingen de andere helpen onderwijzen.
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bellum omnium contra omnes, Lat., oorlog van alien tegen alien.
belvedere, o. Ital. (belvedere, m. en Bellevue, yr. Fr.), schoon uitzicht; toren, vanwaar men een schoon uitzicht heeft.
ben, llebr. in samenstellingen: zoon van.
beni, Aram. „kinderen", in samengestelde nemen, duidt een stain
of geslacht aan.
bendy, Indisch tweewielig rijtuigje, mandenwagentje.
bene, Lat. goed, bene merenti, w61 verdiend (opschrift van een
pauselijke
bene qui latuit bene vixit, Lat., „gelukkig leefde ciegene, die in
het verborgen geleeft heeft" (citaat uit Ovidius).
benedicite, Lat. dankgebed; bênedictine, likeur, vroeger door de
Benedictijnennonniken in Frankrijk gefabriceerd; benedictie,
zegen; gebenedijd, gezegend.
beneficium, beneficie, o. Lat., voorrecht, begunstiging, weldaad;
onder beneficie van inventaris,onder voorecht van boedelbeschrijving (voorwaarde, die bij het aanvaarden van een erfenis gesteld
kan warden, zoodat men niet aansprakelijk is voor de schulden,
als die de baten overtreffen); benefice-voorstelling of benefiet,
voorstelling ten bate van een tooneelspeler of -speelster, de
beneficiant(e).
benteng of benting, yr. Mal., versterking.
Benjamin, Hebr. (zoon der vreugde), jongste zoon.
benzine, yr. uit Leer of petroleum gewonnen vluchtige olio.
Beotiers, bewoners van Beotiö, landstreek in het oude Griekenland
(hoofdstad Thebe), die voor onbeschaafd en ruw doorgingen.
Fr., prieeel, wieg; berceuse, yr. wiegelied.
berceau,
bergamot, yr. T. (lett. vorstenpeer), een fijne peersoort.
bergére, yr. I r., herderin; ruime, gemakkelijke leuningstoel.
beri-beri, yr., ook berri-berri, ziekte, in Indict veelvuldig voorkomend, kenteekenen: matheid, verdooving der ledematen.
berline, yr. Fr., overdekte reiswagen (vierwielig en op veeren, met
beweegbare kap.)
bersaglieri, mrv., Italiaansche infanterie-soldaten (scherpschutters).
berserker, Noordsch krijgsman die zonder pantser met razende
woede streed.
Bertillonnage of anthropometrie, yr. I r., stelselmatige meting van
verschillende lichaamsdeelen, gecombineerd met het nemen van
photo's en duimafdrukken, ter vaststelling van de indentiteit van
gevangenen (zoo genoemd naar den I ranschen geleerde Bertillon,
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die het eerst een anthropometrischen dienst organiseerde)
Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr, D
bescheidenheid is een schoone deugd. maar zonder haar breng
men het verder. (Citaat uit den D. schrijver Wilhelm Busch.
besjoechem, (boeventaal), bij de hand, sluw.
besogne, yr. Fr., zaak, aangelegenheid, werk; besogneeren, zakei
behandelen.
bestialiteit, yr. Fr., beestachtigheid; bestiarii, mry . Lat., in d(
Oudheid degenen, die in den circus tegen de dieren vochten.
bate, f r., dier, domoor, onnoozele; dom, onnoozel, idioot; hii (het
is zijn bate noire (lett. zwart beest): hij kan hem niet uitstaan
het is zijn schrikbeeld.
betel, yr. Mal., roodsappige, bittere, geurige bladen van een klim.
plant, Welke in Indie door mannen en vrouwen gekauwd worden
to samen met areka-palmpitten en wat kalk.
batise, yr. Fr., doinheid, domme streek.
betoel ! Mal., lieusch!
betoeg, (bargoensch), rijk.
beton, o. Fr., mengsel van in water snel verhardende kalk, water
zand en kiezel, voor bouwwerken (vooral onder water) veel ge.
bruikt; gewapend beton, door inwendig ijzeren vlechtwerk yersterkt beton.
Bettelstudent, D. (lett. bedelstudent), arme student, die door les,
geven enz. in zijn onderhoud voorziet.
bey, Fr., zie bei,
bi, Lat., voorvoegsel, beteekent: dubbel, tweemaal.
bibelot, in. Fr., snuisterij.
bibit, Mal., zielitevrije suikerrietplant.
biblia, mrv. Or., de boeken, d.i. de Bijbel; bibliograaf, boekbeschrijver, d.w.z. die lijsten maakt van titels en inhoud; bibliografie, yr. boekbeschrij ying, bibliomaan, boekenverzamelaar;
bibliophiel, boekenliefhebber ; bibliotheek, yr. boekenverzameling; bibliothecaris, bestuurder van een bibliotheek.
biceps, m. Lat., de tweehoofdige arm- en dijspier, waarvan de ontwikkeling kracht verraadt.
biconcaaf, dubbel holrond (van lenzen); biconvex, dubbel bolrond.
bidet, in Fr., zitbad.
bifurcatie, yr. Fr., splitsing in twee takken (van een spoorlijn, een
riy ier, enz), ook het ontbreken van een waterscheiding tusschen
twee rivieren, die dan met elkaar in verbinding staan.
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bigamie, yr. Gr., het met twee personen tegelijk gehuwd zijn; die
dit misdrijf begaat is een bigamist.
bigot, Fr., kwezelachtig vroom ; bigotterie, yr. kwezelachtige
vroomheid.
bijou, Fr., kleinood, juweel.
bill, yr. Eng., wetsvoorstel; aanplakbiljet, bericht, waarschuwing,
lijst, opgave.
billet, o. Fr., biljet, briefje ; billet-doux, Fr., minnebriefje.
3illiken, Ind. lachgodje, waarvan het afbeeldsel gebruikt wordt
als mascotte (z.a.)
bimetallisme, o., muntstelsel,gebaseerd op den dubbelen standaard,
d.w.z. waarbij een vaste verhouding aangenomen wordt tusschen
de waarde van het goud en die van het zilver.
binocle, m. Fr., tooneel- of veldkijker ; lorgnet.
bio, van het Gr. bios (= 'even), komt in vele samenstellingen voor;
biogenetisch, wat de ontwikkeling van het leven betreft; biograaf, m., levensbeschrijver ; biografie, Yr. levensbeschrijving ;
biologie, yr., wetenschap van het leven; machtsuitoefening over
eens anders zinnen en denkvermogen; misleiding; biologeeren,
macht uitoefenen over eens anders zinnen en denkvermogen;
benevelen; misleiden; bioscoop, inrichting, waar men door
projectie van reeksen momentopnamen levende beelden vertoont, kinematograal; biomagnetisme, o., dierlijk magnetisme.
biplan, m. Fr., tweedekker, vliegtuig met twee boven elkaar geplaatste draagvlakken.
bison, m. Fr., bultos der N.-Am. prairieen.
bis, Lat., tweemaal; bis roepen of bisseeren, beteekent: een
herhaling vragen; non bis in idem, Lat., niemand mag tweemaal
terecht staan voor dezelfde zaak ; bis dat qui cito dat, Lat.,
tweemaal (dubbel) geeft, wie spoedig geeft.
bisbilles, yr. mrv. Fr., ruzietjes omu nietigheden.
bisexueel, Fr., tweeslachtig.
bitumineus, liars- of asphalt-(bitumen-)houdend.
bizarre, Fr., wonderlijk, raar; bizarrerie, yr., wonderlijklieid, grilligheid.
blague, yr. Fr., bluf, grootspraak: blagueur, bluffer, zwetser; blagueeren, bluffen.
blamage, m. Fr., feit, waardoor iemands goeden naam benadeeld
wordt; blameeren, zijn goeden naam benadeelen.
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blanc-bec, Fr., melkmuil; blanc-manger, m. Fr., pudding,bestaand
nit room, melk, sulker en gelatine.

blanco, Sp., oningevuld; blanco crediet, crediet zonder dekkin
blanda, Indische naam voor Hollander.
blasé, Fr., ook: geblaseerd, oververzadigd, door uitspattingen al
gestompt.

blason of blazoen, o. Fr., wapenschild.
Blenden, y r. mrv. D,. verzamelnaam voor de ails mineralen voor
komende zwavehnetalen.

blessuur, yr. Fr., wonde; blesseeren, verwonden.
blindeeren, Fr., bomvrij maken (door bedekking met aarde o
pantsers); blindeering, boinvrije beschutting.
bloc, in. Fr., blok ; in de Fransehe Kamer van Afgevaardigden d

naam van de samenwerkende vooruitstrevende partijen.

blizzard, Eng., hevige sneeuwstorm gepaard met strenge koude
zooals die vooral in N.-Amerika voorkomen.

blokkade, yr. It., insluiting van een vesting of van een haven doo
den vijand; blokkeeren, insluiten.
blocksysteem, o. Eng., wijze van exploiteeren van spoorwegei
ter voorkoming van botsingen. (De baan is daarbij in door sig
nalen gescheiden vakken verdeeld, waarin nooit twee treinei
tegelijk kunnen zijn.)
blondine, y r. Fr., blonde vrouw.
blunder, m. Eng., foot, bok, domheid.
boa constrictor, in. Lat., in Zuid- en Midden-Amerika voorkomendi
reuzenslang, die Naar prooi verstikt (niet giftig, volt den menscl
niet aan).
board of trade, Eng., kamer van koophandel.
boarding-house, o. Eng., kosthuis.
bobsleigh, y r. Eng., eigenlijk: twee aaneen gevoegde sleden tot he
vervoeren van werkhout; slede voor wintersport, waarop 4 à,
personen plaats kunnen vinden en waarop men lange hellinger
afvliegt
bodega, yr. Sp., wijnkelder, wijnhuis.
bodemerij, oudtijds beleening van schip of lading (vooral in eer
vreeinde haven, waar het bekomen schade moest herstel
len).
body, Eng., lichaam.
boekanier, m. ook wel boucanier, Fr., buffeljager, vrijbuiter, zeeroover, (vooral in de W.-Indische zeeen in de 17e en 18e eeuw),
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boernoes, bournous, m., Arabische mantel van Witte wollen stof
met kap, zooals de Mooren in Afrika dragen.

boiserie, y r. Fr., houten muurbekleeding.
bojaar, m., adellijk vrijheer of grondbezitter ( in Rusland en de
Slay onische landen).
Boheme, Bohemen; Boh6mien, I3ohemer, zigeuner. In Parijs duidt
men met deze woorden aan: de wereld der van de hand in den
tand levende, beginnende kunstenaars, studenten, enz. en Naar
leden. Henri ]Uurger heeft deze wereld beschreven in zijn bekend
werk La vie de Bohdme (het 'even der „BohOiniens").
bolero, vr. Sp., Spaansche y olksdans in 3/4 maat, de wijs, waarop
die gedanst werdt; damesmanteltje of hoed van Sp. model.
bombast,
Lat., eingenlijk: opvuisel voor dekens ; gezwollen
hoogdravende, bombastische taal.
bon, r., goed
bona fide, Lat., te goeder trouw: bona fide keeper, (die te goeder
trouw gelooft dat wat hij koopt eigendom van den verkooper is).
bonbonniëre, y r. Fr., bonbondoosje.
bond, Eng., obligatie, schuldbrief.
bon sang ne peut mentir. Ir., de goede hoedanigileden der ouders
openbaren zich in de kinderen.
bonne mine a mauvais jeu, Fr., een goed gezicht bij een kwaad spel.
bon gre mal gre, Fr, tegen wil en dank
bonheur, m. Fr., geluk; au petit bonheur, op goed geluk af, zoo
goed en zoo kwaad als 't gnat; bonheur du jour, pronkkast met
glazen deur.
bonhomme, in. Fr., sul, goedige man; poppetje ; bonhomie, vr.,
natuurlijke goedhartigheid, eenvoudigheid.
boni, m. Fr., batig saldo.
toniment, m. Ir., redevoering van een spullebaas of kwakzalver
om het publiek te lokken.
bon marchè, Fr., goedkoop.
bon mot, m. Fr., kwinkslag, geestige zet.
bonne, Yr. Fr., dienstmeisje.
bonnefooi, verbasterd van bonne foi, Fr.,goede trouw; op de bonnefooi, op goed geluk af.
bonne fortune, y r. Fr., buitenkansje (speciaal van een Don Juan).
Ir., gezond verstand.
bon sens,
bon ton, m. Fr., goede toon, welvoegelijklieid, deftigheid, goede
manieren.
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bonus, Eng., premie, extra-dividend.
bonvivant, m. Fr., (lett. goed levend), pretmaker, losbol (viveur).
bonze, Boeddhistisch priester.
bookmaker, m. Eng., tusschenpersoon bij de weddenschappen
op de wedrennen.

boom, m., in Indie: aanlegplaats der schepen; douane.
boomerang, werptuig van gebogen Rout bij de Australiers, dat,
weggeworpen, tot zijn uitgangspunt terugkeert.

bordeel, o. Fr., publiek huis.
bordereau of borderel, o. lijst of staat van de munten of bankbiljetten van een som geld; lijst van quitanties of wissels, die men
ter incasso geeft.
boreas, m. Gr., de noordenwind; het noorden.
borneeren, I r., begrenzen, beperken; een geborneerd mensch, iemand
met heel beperkt verstand, bekrompen.
boss, m. (van het Ned. baas), hoofd eener partij in de Ver. Staten;
hoofd eener ring (zie aldaar).
boston, o., soort kaartspel, dat op whist gelijkt.
botanie, yr. Gr., plantkunde ; botanicus, Lat., kruidkundige ; hortus
botanicus, m., plantentuin van een hoogeschool; botaniseeren,
planten zoeken en verzamelen.
boucanier, Fr., zie boekanier.
boudeeren, Fr., pruilen, mokken; bouderie, y r. gepruil, gemok;
boudoir, o., pruilhoekje, salonnetje van een dame.
bouffante, y r. Fr. halsdoek (cache-nez).
bouffon, Fr., potsenmaker, nar, hansworst.
bougie, vr. Fr., waskaars.
bouillabaisse, y r. Fr., een lievelingsgerecht der Proyencaalsche
bevolking, bereid nit vischjes, die toebereid worden met wijn,
olijfolie, groenten en specerijen.
bouillie bordelaise, y r. Bordeausche pap, besproeiingsmiddel tegen
sommige plantenziekten.
bouilloire, y r. Fr. theeketel.
boiiillotte, y r. Fr., soort kaartspel; speelhol; waterstoof.
boulevard, m. Fr., oudtijds: bolwerk, wal; nu: breede met twee
rijen boomen beplante straat: boulevardier, in. Parijsche nitdrukking voor iemand, die zijn tijd voornamelijk zoek brengt
in de café's en schouwburgen op de groote boulevards.
bouquet, o. Fr., bloemruiker ; geur van wijnen of gerechten.
bourgeois, m. Fr., (gezeten) burger, baas, patroon; bourgeois
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satisfait, de voldane burger, tegenstander van sociale hervormingen, bourgeoisie, yr., burgerij, de klasse der bezitters.
bourgogne, m. Fr., wijn uit Bourgondie.
bout, (boeventaal), agent van politie.
uitval; plotselinge gril.
boutade, m.
boutonniere, yr. Fr., knoopsgat; sours, doch o. verkeerdelijk, ook:
de in het knoopsgat gedragen bloem.
bouw, vr., Oost-Indische vlaktemaat (7100 M2).
bowiemes, o. Eng., lang Amerikaansch jachtmes.
bowl, m. Eng., groote kom om punch en anderen drank in gereed
te maken; die drank (meestal een mengsel van verschillende
wijnsoorten, met of zonder vruchten of kruiderijen) zelf.
box, in. Eng., doos; afdeeling voor een paard in een stal; post-box,
brie venbus.
boy, in. Eng., jongen; boy-scouts, lett. „jongens-verkenners,"
padvinders.
boycot, o Eng., uitsluiting, doodverklaring (Boycott was de naam
van een Engelsch rentmeester in Ierland, door de Ieren om zijn
strengheid in den ban gedaan); boycotten, in den ban doen; niet
meer willen werken voor, of leveren aan.
Brabanconne, yr. Fr., het Belgische volkslied.
bracelet, m. Fr., armband.
brancard, m. Fr., draagbaar, berrie ; disselboom.
branche, yr. h r., tak, ook in figuurlijken zin: tak van koophandel
van nijverheid, van wetenschap, enz; tak van een stamboom.
mrv., nestels op een uniform (bijv. op die van
brandebourgs,
de marechaussee).
brandy, Eng., brandewijn.
bras dessus bras dessous, Fr., arm in arm.
brasero, in. Sp., vuurpan met kolenvuur (in Spanje en Zuid-Amerika gebruikelijk ter vervanging van haarden).
brassard, m. Fr., armstuk; armstrik.
brasserie, yr. Fr. brouwerij, bierhuis; brasseur d'affaires, iemand,
die zeer vele en groote zaken onderneemt.
braveeren, Fr., trotseeren; bravade, yr., uittarting, snoeverij.
bravissimo, It. zeer goed! (Versterking van bravo !).
bravo, It. (mrv. bravi), gehuurde moordenaar.
bravoure, yr. Fr., heldhaftigheid; bravour-aria, bravourstuk, aria
of stuk, berekend om er succes mee te behalen.
breve, yr. It., herderlijk schrijven van den pans; pauselijk besluit;
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brevet, o_ diploma, acte, patent; breveteeren, een brevet verleenen.

bretteur, m. Ir., vechtersbaas, houwdegen, verwoed duellist.
brevi mane, Lat., kort en goed, zonder omhaal.
breviarium, brevier, o. Lat. kort overzicht (van wetten); getij(gebeden-) boek der R. K. geestelijken; brevier, lettersoort,
gegoten op 7% punt dikte.

bric-a-brac, Fr., uitdragersrommel.
bricoleeren, Fr., allerlei ambachten uitoefenen, van allerlei karweitjes leven; bij het biljarten: een stoot maken zoo dat de bal
eerst den band, daarna een bal raakt.
bridge, o. Eng., brag; soort kaartspel.
brigade, yr. I r. twee regimenten, onder bevel van een generaal
vereenigd; brigadier, korporaal bij de cavalerie; in I rankrijk:
generaal, die over twee regimenten beveelt, brigade-generaal.
briganten, vr. Fr., licht vracht- of oorlogsschip met laag boord en
twee masten; (brigantijnen werden vroeger in de Middelandsche
Zee veel door de zeeroovers (briganten) gebruilit).
brillant, 111. Ir., geslepen diamant; bijv. nmw., schitterend; brillantine, yr. geparfumeerde olie voor haar en baard.
brio, m. It., in letterkunde, muziek, enz.; warmte, levendigheid,
y our; con brio, muziekterm: met vuur.
brisant, r., vernielend; brisante stoffen, stoffen die een korte,
hevige onti)loffing veroorzaken.
brisons la-dessus !, Fr., laat ons daar verder over zwijgen!, laten
we liever over wat antlers praten.
brittannia-metaal, o., metaalmengsel (tin, messing, antimonium
en bismuth) van zilverachtig Witte kleur,
brocaat, brocade, Yr., (van broche, Fr., naald), met good, zilver
of zijde opgewerkte stof, gewerkt fluweel; brocheeren, met zijde,
good- of zilverdraad doorwerken; innaaien; brochure, yr., ylugschrift.
brocanteur, Fr., opkooper.
bronchitis, vr. Gr., ontsteking der takken van de luchtpijp.
bronze, Fr., brons; bronzen beeldje.
brougham, Eng., koets.
brouhaha, o. Fr., verward en luiclruchtig lawaai van stemmen.
brouilleeren, Fr., oneenig maken; gebrouilleerd zijn, kwade vrienden zijn; brouille, vr., oneenigheid; brouillon, ruziemaker, warhoofd, ook: Mad (van een brief, van een opstel).
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Brother Jonathan, Eng., Broeder Jonathan (d.i. het Amerikaansche yolk).

brumaire, m. Fr., nevelmaand, de tweede maand van den republikeinschen kalender (23 Oct.-21 Nov.), (afgeleid van brume,
nevel).

brunette, vr. Fr., vrouw of meisje met bruine haren.
bruusk, Fr., (brusque), barsch, ruw, onverwacht; bruuskeeren, afsnauwen, raw bejegenen, onverwachts overvallen.

bruto, ruw (gewicht), d.w.z. de verpakking meegerekend; bruto
opbrengst, opbrengst zonder aftrek der kosten.

bucketshop, Am.-Eng., noemt men in de beurswereld die obscure,
onsoliede effectenzaken, die het crop toeleggen door allerlei
combinaties („beperkt risico", enz.), de groote massa het speculeeren gemakkelijk te maken, zonder dat hun klanten veel zekerheid hebben eventueele gemaakte winsten ook betaald te krijgen.
buckskin, Eng. („bokkenvel"), sterke, gekeperde wollen stof.
bucolisch, Gr. wat betrekking heeft op het herders- en landleven:
bucolische zangen.
budget, Eng. (= kleine tasch of beurs), begrooting van uitgaven en
inkomsten; staatsbegrooting.
building, Eng., gebouw.
bulb, Eng., bloembol: bulbfarm, bloembollenkweekerij.
bull, Eng. (= stier), speculant A la hausse.
bul, vr. gezegelde, op perkament geschreven oorkonde (van den
paus, van den senaat van een academie); bulletin, o. Fr., bulletijn, kort bericht.
bungalow, Hind., landhuis van een Europeaan in Eng.-Indic,
zonder verdieping en van licht materiaal gebouwd.
bunker, Eng., steenkolenbergplaats op stoomschepen.
bureau, o. Fr., schrijftafel, kantoor; bureau de change, wisselkantoor, bureau de tabac, in Frankrijk, winkel waar van staatswege
tabak en sigaren (en tevens lucifers, postzegels, enz.) verkocht
worden; bureaucratie, vr., ambtenaarsregeering; overwegende,
schadelijke invloed van de ambtenaren op het staatsbestuur ; onnoodige, kleingeestige plagerij, bekrompen uitlegging van wetten, enz. door ambtenaren; bureaucraat, ambtenaar, die zich
daaraan schuldig maakt; bureaulist, ambtenaar, die kaartjes
verkoopt in een schouwburg, in een station, enz.
burlesk, Fr., (burlesque), koddig,kluchtig. Het burleske besta at in de
lachwekkende voorstelling van het ernstige en zwaarwichtige,
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burnoes, zie boernoes.
burschikoos, D., studentikoos.
bushel, Eng., schepel in Engeland en N. Amerika (= 36,35 L.)
bushranger, Eng., ontsnapte galeiboef, die van roof leeft in de
Australische bosschen.

business, Eng., zaken, het zakendoen; business-man, zakenman;
businesslike, zakelijk, d.i. wel overwogen en zorgvuldig behandeld.

buste, m. Fr., borstbeeld; bovenlijf.
buvard, m. Fr., vloeiboek, vloeimap,
buvette, Fr., buffet in een schouwburg, een station, enz.; restaurant.
Byzantijnsch, slaafsch, kruipend, (vooral tegenover vorsten en
andere hooge heeren); byzantinisme, oogendienarij.

C.
(Woorden, die niel op de C staan, zoeke men op de

K.)

ca circa ; c. a. —
cum annexis, met den aankleve van dim; c. I. = citato loco, ter
aangehaalde plaatse: Co = compagnon ; Cie = compagnie ; conf.
of c. f. = conferatur, met vergelijke ; c. s. cum suis, met de

C (Rum. getal) = 100; (natuurk.) Celcius,

zijnen (d.w.z. de mede-onderteekenaars, medebelanghebbenden, enz.
cab, Eng., tweewielig huurrijtuig, waarvan de koetsier op een hoogen zetel achterop zit.
cabale, Yr., kabaal, Fr., geheim verbond, geheime samenspanning,
geheime tegenwerking, gekonkel, kuiperij ; rumoer, lawaai.
caballero, Sp., ridder, edelman.
caban, m. Fr., keep, schoudermantel.
cabaret, m. Fr., kroeg, herberg.
cablogramme, m. Fr., kabeltelegram; cabletransfer, Eng., telegrafische remise.
cabotin, m. Fr., slecht tooneelspeler, rondtrekkend tooneelspeler;
minachtende uitdrukking voor publieke personen, die veel drukte maken om de aandacht op zich to vestigen; cabotinage, het
rondzwervend leven der komedianten.
cabretleer, o., geitenleer.
cabriolet, m. Fr., tweewielig rijtuig, tilbury.
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(Woorden, die niet op de C staan, zoeke men op de K.)
cache-nez, m. Fr. (neusbedekker), dikke, wollen halsdoek.
cache-pot, m. Fr. (potbedekker), papieren of cartonnen omhulsel van een bloempot.

cachet, m. Fr., zegel, stempel; cacheteeren, verzegelen.
cachot, o. Fr., onderaardsche, duistere kerker; cachotterie, yr.,
geheimzinnigdoenerij, achterbakschheid; cachottier, achterhoudend.

cachou, Fr., extract uit een Ind. acacia-boom, dat o.a. gebruikt
wordt voor 't vervaardigen van pastilles om den adem welriekend to maken.
cachuca, y r. Sp., gracieuse, levendige Spaansche dans, met begeleiding van castagnetten (z.a.).
cacique, titel der voormalige Zuid-Amerikaansche vorsten en
stamhoofden.
cacographie, yr. Gr., gebrekkige schrijfwijze of spelling; opstel
vol stijl- en taalfouten.
cacophonie, yr. Gr., wanluidendheid; slechte uitspraak.
cactus, Yr. toortsdistel, vleezige, met stekels voorziene plant, die
in Z.-Amerika thuis behoort.
cadans, y r. Fr., maat, stemval, dansmaat.
cadaver, n. Lat., lijk.
cadenette, y r. Fr., lange haarvlecht, die in de 18e eeuw door de
soldaten van sommige legerkorpsen aan weerszijden van het
gelaat gedragen werd.
cadet, m. Fr., kweekeling, die tot officier opgeleid wordt; jongste
noon uit een adellijke familie; in Rusland de naam der constitutioneele democraten.
caduc, Fr., bouwvallig, gebrekkig, afgeleefd.
cmsuur, y r. Lat., vers-snede; rustpunt na een bepaald aantal lettergrepen.
cakine, y r., scheikundige stof, welke het krachtigste bestanddeel
is van koffie (Fr. café) en thee.
cahier, o. Fr., schrijfboek; de cahiers van den derden stand, de lijsten van grieven door de Fransche boeren en burgerij opgemaakt
even YOOr de Groote Revolutie ; cahier des charges, lijst der verplichtingen, welke een concessionaris (zie aldaar) opgelegd worden.
ca ira, Fr., het zal wel gaanI Aanvangswoorden van een populair
lied uit den Revolutietijd.
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(Woorden, die niet op de C staan, zoeke men op de K.)

caisse, yr. Fr. kas, geldvoorraad; cassibre, kashoudster.
cairn, m. Iersch, Keltische gedenkteekenen, bestaande uit een
spits toeloopende opeenhooping van aard of steenen; bij de
V.- en Z.-poolexpedities bergplaatsen van provisie, die met
steenen of ijsblokken bedekt worden.
caisson, in. Fr., munitie-wagen van de artillerie; afdeeling van een
versierd plafond; ijzeren kist om metsel- en betonwerk ander
water of onder den grand to verrichten. (De arbeiders werken in
de caissons onder verhoogden luchtdruk, wat ongezond en gevaarlijk is.)
cake, Eng. koek, beschuit, kaakje, stuk gebak.
calamiteit, yr. Fr. algemeene ellende, uitgestrekt onheil; calamiteuse polders, in Zeeland: polders, waarvan de zeewering zoo
kostbaar is (met het oog op het voorkomen van oeverafscliuiving, enz.), dat rijk en provincie daarvoor subsidie geyen.
calange, yr. oud-Fr., boete, aanhaling; calangeeren, beboeten, bekeuren.
calcium carbid, scheikundige stof, die, met water gedrenkt, lichtgas ontwikkelt.
calcul, in. Fr., calculatie, yr., berekening.
calêche, yr. Fr., kales, vierwielig rijtuig op veeren, met beweegbare kap achteraan.
calico(t), o. Fr., fijne, oorspronkelijk uit Calcutta (Indie) komende, katoenen stof; bedrukt katoen.
cane, It., straat, steeg.
call-money, Eng., geld a deposito, dat elk oogenblik teruggevraagd
kan worden.
calligraaf, Gr., schoonschrijyer.
caimans, in., bedarend, verzachtend geneesmiddel; calmeeren,
bedaren.
calomniez toujours, il en reste toujours quelque chose, Fr. spreekwoord: Laster maar raak, er blijft altijd wel jets van hangen.
calor, Lat. warmte; calorie, yr., warmte-eenheid (de hoeveelheid
warmte, noodig om een K.G. water to verwarmen van 0 0 C.
tot 1 0 C.), calorifbre, m., groote kachel, die door buizen een gebouw verwarmt ; calorimetrie, yr., het meten der warmte.
calotte, yr. Fr. kalotje, het mutsje dat de priesters dragen; (vandaar de Fransche uitroep : a bas la calotte ! weg met de
priesters1)
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calque, m. Fr., door middel van doorschijnend papier nagetrokken
teekening; calqueeren, natrekken.
Calvarieberg, Golgotha, dat den vorm had van een schedel (Lat.
calvaria).
Calvinist, m., aanhanger van de leer van Calvijn, Zwits. Heryormer

(1509-1654).

camaraderie, y r. Fr., kameraadschap ; kliekgeest.
camarilla, vr. Sp., hofkliek die regeert door haar invloed op den
vorst.

cambiaal-recht, o. It., wisselrecht.
camee, y r. Fr., steen, uit lagen van versehillende kleur bestaand,
waarop reliefsnijwerk aangebracht is, zoodat het uitgesnedene
een andere kleur heeft dan de grond.
camelot, m. Fr., straatventer, krantenjongen; camelots du Roy,
mrv. Fr., royalistische straatventers to Parijs.
camera, vr. Lat. (kamer), photografietoestel; camera obscura,
y r. Lat., donkere kamer van een photografietoestel; Camera Obscura, titel van een beroemd boek van Hildebrand (Nic. Beets).
cameralia, y r. mr y . Lat., wetensehappen, die handelen over het
beheer der vorstelijke inkomsten (domeinen, belastingen enz.);
de staatswetenschappen in 't algemeen; camerlengo, It., de
kardinaal, Welke de pauselijke financier beheert.
camion, in. Fr., vierwielige platte vrachtwagens.
Camorra, geheim genootschap van misdadigers in Italie; camorrist,
lid der camorra.
campagne, vr. F., veldtocht, fig. aanhoudende strijd tegen lets
of iemand; bedrijfsseizoen (van een suikerfabriek bijv.); zie ook

kampagne.
campanile, m. It., alleenstaande klokketoren.
campëchehout, bloedhout, plant uit Mexico die een roode kleur
geeft.

canaille, o. Fr., grauw, gepeupel,smeerlap ; canaillerie, vr , gemeene
streek.

canard, m. Fr., (eend), leugenachtig, opzienbarend krantenbericlit.
cancan, in. L. ontuchtige dans; lasterlijk praatje.
candeur, y r. Fr., argeloosheid, oprechtheid.
candidaat, Lat., „de in 't witgekleede" (omdat in Rome iemand,
die naar een openbaar ambt dong, zich in een Witte toga kleedde),
wie dingt naar een ambt, wie zich aan een examen onderwerpt,
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wie den laagsten graad verworven heeft in een der faculteiten
van een hoogeschool; candidaat in de letteren; candidatuur, yr.
candidaatstelling; candideeren, candidaat stellen.
canneleeren, Fr., groeven, met groeven voorzien; canneluren, yr.
mrv. Fr., gootswijze groefjes (op zuilen, pilasters, enz.).
canon, m. Fr., kerkelijke wet, uitspraak van een concilie betreffende het geloof ; lijst (der bijbelboeken); canoniek, in overeenstemming met de voorschriften der kerk, (canoniek recht, canonieke
boeken, de door God ingegeven bijbelboeken tegenst.: de
apocriefe boeken); canoniseeren, heilig verklaren, opnemen in
den canon der heiligen; canonisatie, yr., heiligverklaring.
cant, Eng., huichelachtig vrome taal; woorden en uitdrukkingen
in bepaalde bedrijven gebruikelijk (= argot) ; kreunende, klagende manier van spreken, als van beroepsbedelaars.
cantate, y r. Lat., dichtstuk met zang en recitatieven; cantatrice,
beroemde zangeres.
cantharida, y r. Lat., Spaansche vlieg ; canthariden, Spaansche vliegen als blaartrekkend middel aangewend.
cantille (-werk), gedraaid goud- of zilverdraad voor borduurwerk,
enz.; cantillegoud, fijne goudsoort, die voor cantillewerk gebruikt wordt.
cantine, y r. Fr., in kazernes, gevangenissen, enz. de plaatsen, waar
levensmiddelen en dranken verkocht worden; reiskeldertje ;
cantiniëre, marketentster.
cantor, Lat., zanger, voorzanger.
canule, y r. Fr., buisje om inspuitingen te doen.
caoutchouc,o. Fr.,gomelastiek; door aftapping nit tropische planten
(Ficus elastica of Flevea) verkregen melksap, dat gedroogd is.
capabel, Fr., bekwaam, in staat tot; capaciteit, y r., bekwaamheid,
ook: grootte, inhoud (van een vat bijv.).
cape, Eng., keep, schoudermantel (= caban).
capeadores, mrv. Sp., stierenbevechters.
capillariteit, y r. Fr., haarbuisjesaantrekkingkracht, het vermogen
van zeer fijne buisjes om het water in zich omhoog te trekken;
capillaire buisjes, haarbuisjes.
capitonneeren, Fr., het opvullen van zittingen en leuningen van
stoelen, enz.
capitulant, Fr.,,, soldaat, die „na expiratie van dienst" weer bijteekent; capitulantenstelsel, stelsel, waarbij bepaalde burger-
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lijke betrekkingen bij voorkeur beschikbaar gesteld worden voor
capitulanten, speciaal van het leader.
capituliaria of capitulariön, yr. mrv. Lat., de wetten en verordeningen der Frankische koningen (bekend zijn vooral de capitularien van Karel de Groote).
capitulatie, vr. Fr., verdrag tot overgave van een stall of een leger;
verdrag van een Westersche mogendheid met Turkije tot regeling
van de rechtspositie harer daar to lande wonende onderdanen;
keizerlijke capitulaties, de voorwaarden door de Duitsche keurvorsten opgelegd aan dengene, dien zij tot keizer kozen; capituleeren, zich bij verdrag overgeven.
caprice, vr. Fr., gril, luim, nuk ; capricious, grillig, eigenzinnig;
Capricornus, m. Lat., Steenboli (een sterrenbeeld van den Dierenriem); capriool, vr. Fr., luchtsprong, bokkesprong, gekke streek.
capsule, vr. Fr., tinnen dopje op een flesch ; omhulsel voor sommige
geneesmiddelen: een capsule wonderolie, een kleine hoeveelheid
daarvan, omgeven door gelatine.
captain, Eng., kapitein, gezagvoerder ; aanvoerder.
captatie, yr. Fr., het sluw bejagen van een oogmerk.
captatio benevolentiae, vr. Lat., belle om toegefelijke beoordeeling
bij den aanvang van een rede, in de voorrede van een boek, enz.
captie maken, tegenstribbelen, bedriegen, chicaneeren.
capuchon, m. Fr., mantelkap.
car, Eng., rijtuig, spoorwegrijtuig ; automobiel.
Carabas, (markies van), personage uit het vertelseltje van de Gelaarsde Kat; iemand, die toevallig een groot vermogen verkregen
heeft en zich daar nu veel op laat voorstaan.
carabinieri, mrv. It., Italiaansche gendarmes.
caracoleeren, Fr., een paard in vollen ren snelle zwenkingen laten maken.
caramboleeren, Fr., bij het billardspel met een bal twee andere
raken, een carambole (vr.) maken.
caramel, vr. Fr., gebrande suiker, ulevel.
caravanserai, yr. Perz., groot gebouw tot huisvesting van reizende
karavanen, fig.: plaats. waar men een groot aantal menschen van
verschillende nationaliteit bijeen treft (een groot hotel, bijv).
carbonari, mrv. It., (lett. kolenbranders), leden van een politiek
genootschap (Carbonaria) in Italiö (eerste helft der 19e eeuw).
carbonisatie, vr. Fr., verkoling.
4
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(Woorden, die niet op de C staan, zoeke men op de K.)

carburatie, yr. Fr., bewerking, waardoor bet lichtgevend vermogen
van gas verhoogd wordt (door het to verzadigen met water- en
koolstof).
carcinoom, m. Gr., kreeftgezwel, kanker.
care of, En. (op brieven), per adres, ter bezorging aan.
caresseeren, Fr., liefkoozen, vleien, vertroetelen
cardo quaestion is, Lat., de zaak, waar het om gaat.
cargadoor, Sp., scheepsbevrachter, cargo of carga, y r., lading;
carga-lijst, lijst der lading van een binnengekomen schip ; cargoboat, Eng., yrachtboot.
caricatuur, y r. Fr., spotprent, waarop personen of Bingen door
o y erdrijving belachelijk voorgesteld zijn; caricaturist, teekenaar
van caricafuren.
caries, yr. Lat., beeneter, tandbederf,
carillon, o. Fr., klokkenspel.
carissime, Lat., ( y r. carissima), waardste, liefste.
caritas, y r. tat., christelijke naastenliefde.
Carmagnole, vr. Fr., dam en volkslied nit de Fransche Revolutie
carmen, o. tat., gedicht, Carmen Sylva, (woudgedicht), pseudonie
um van koningin Elisabeth van Roemenie.
carnaval, o. I r., de week, welke den 40 dagen durenden vastentij(
v(5Or Paschen voorafgaat en waarvan de laatste dag de vasten.
avond is; de vastenavondvreugd.
carniv000r, Lat., yleeschetend.
caro, It., lief, dierbaar; caro mio, mijn waarde, beste vriend; vrou•
welijk: cara mia.
carogne, y r. Fr., kreng; gerneene vrouw, boosaardig wijf.
carpe diem, Lat. (lett. pink den dag), gebruik den dag nuttig.
carpe, m. Fr., (lett. vierkant), opstelling in een vierkant (var
soldaten): cane, /ormeeren.
carrick, Eng., zeer ruime overjas met verscheidene breede krager
(koetsiersdracht).
carriëre, y r. Fr., loopbaan, levensloop; carriêre maken, goed voor•
uitkomen in de wereld.
carroussel, o. Fr., ridderspel; parade-rijden, waarbij de ruiten
verschillende e y oluties uitvoeren (de carroussels hebben in de 17(
eeuw de toernooien vervangen), ringrijderij ; stoom-mallemolen
carrosserie, y r. rijtuigfabriek; ook: de bovenbouw van eer
automobiel, welke de zitplaatsen bevat.

CAR—CAS.
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Carthaginum esse delendam. Zie op Cetero.
carte, vr. Fr., kaart, spijskaart; carte blanche (geven), onbeperkte
volmacht verleenen; cartel, o. uitleveringsverdrag; uitdaging;
carton, o., modelblad, schetsteekening.
cartouche, yr. Fr., geweerpatroon; lijst van lofwerk.
caryatide, yr. Gr., vrouwen- of mannenbeeld als ondersteuning van
een kroonlijst.
cas cëlébre. Zie cause c616bre.
casa, yr. Lat., It., Sp., hut, huis, woning.
cascade, yr. Fr., kleine waterval.
casco, o. Sp., romp van een schip ; casco-assurantie, vr , verzekering
van het schip.
caselne, yr., kaasstof.
cash, Eng., contant geld; cash with order, Eng., bij de bestelling
het geld oyermaken.
casino, o. It., societeit; besloten gezelschap, waar gedanst en gespeeld wordt.
cassa, yr. It., geldvoorraad, kas.
Cassandra, (Gr. fabelleer), dochter van Priamus, koning van Troje,
die steeds vooruitzag wat er gebeuren zou, loch door een beschikking der goden nooit geloofd wend; Cassandra-voorspelling, somhere voorspelling, waarop geen acht geslagen wordt.
cassatie,vr. Fr.,tyernieting yan een vonnis door de hoogste rechtbank ;
in cassatie gaan, zich van cassatie voorzien: in hoogste instantie
laten beslissen; casseeren, vernietigen, uit den dienst ontslaan.
casse-fdte, m. Fr., ploertendooder; werk dat veel hoofdbrekens kost.
cassette, yr. Fr.. geldkistje, persoonlijke geldmiddelen van een vorst.
castagnetten, yr. mrv. Fr., Spaansche handkleppers, waarmee men
bij het dansen de maat aangeeft (in Spanje, Portugal en bij de
Zigeuners voorkomend).
castle, Eng., caste!, m. Fr., castellum, Lat. kasteel; my house is my
castle, mijn huis is mijn kasteel; Engelsch spreekwoord dat de
onschendbaarheid van de woning uitdrukt.
castor, vr. bever; een castoren hoed, een hoed van beverhaar;
castorolie = wonderolie.
eunuch) ; castratie,
castraat, m. een gesnedene, ontmande
de handeling van het ontmannen (castreeren.)
casu quo, Lat., in het onderhavige geval.
casualia, mrv. Lat., toevalligheden, speciaal toevallige ambtsge-
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(Woorden, die niet op de C staan, zoeke men op de K.)

zigheden (doop, trouwen, enz. voor een predikant bijv); casuee
Lat. toevallig.
casuaris, m. Mal., hoornstruisvogel.
ca suffit, Fr., dat is voldoende, genoeg.
casuist, Lat. beoefenaar van de casuistiek, d. w. z. van dat geaeelt
der godgeleerdheid, dat zich bezig houdt met het oplossen van
gewetenskwesties. De beide woorden hebben tevens de ongun
stige nevenbeteekenis van muggenzifter; muggenzifterij, spits
vondigheid.
casus, m. Lat., geval, toeval, naamval; casus criticus, zwaarwichtig
geval; casus belli, onmiddellijke aanleiding tot een oorlog
casus foederis, geval, waarbij de bondgenoot verplicht is te
helpen.
casuspositie, yr. Lat., de toedracht der zaak.
catacomben, vr. mrv. Fr., onderaardsche gangen, met spelonken
gewelven en groeven; de begraafplaatsen der eerste Christener
te Rome, die in de Catacoinben ook hun godsdienstige bijeenkomsten hielden.
catafalque, in. Fr., katafalk, stellage, waarop de lijkkist van een
voornaam personage geplaatst wordt, omgeven en bedekt met
bloemen, kaarsen, wapens, ridderorden, zinnebeelden, enz.
catalogus,
(mrv. catalogi), Gr., lijst, register van boeken, schilderijen, enz.; catalogiseeren, zulk een lijst aanleggen.
catapult, yr. Gr., oorlogswerktuig der Ouden om zware steenen te
slingeren; speeltuig om steentjes mee te werpen.
cataract, yr. Fr., groote waterval; grauwe staar (oorzaak van
blindheid).
catarrh, yr. Gr., zinking, verkoudheid; catarrhale koorts, zinkingkoorts.
catastrophe, yr. Gr., groote algemeene ramp; ongelukkige afloop
van een zaak.
catechesis, yr. Gr., mondeling onderwijs in het christelijk geloof;
catechetisch onderwijs, onderwijs door vragen en antwoorden;
catechesatie, yr. godsdienstschool; catecheseeren, godsdienstonderwijs geven; catechismus, m., godsdienstig vragenboek;
catechumeen, nieuweling, die vOOr den doop onderwezen wordt
in de christelijke leer.
categorie, yr. Gr., orde, soort, rang, klasse; categorisch, onder een
klasse behoorend; naar categorieen gerangschikt; stellig, onvoor-
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waardelijk: een calegorisch antwoord; categorische imperatief,
onvoorwaardelijk gebod, zedewet.
cathedra, vr. Gr., katheder, spreekgestoelte der redenaars of
professoren: Cathedra Petri, de Pauselijke Stoel ; ex cathedra
spreken, wordt gezegd van den pans, wanneer doze spreekt als
hoofd der kerk, ook wel van iemand, die op doctoralen Loon
spreekt alsof hij staat te onderwijzen; cathederwijsheid, wijsheid,
met een bijsmaak van schoolmeesterachtigheid; cathedersocialist
iemand, die tot het socialisme overhelt, het wetenschappelijk
bestudeert, zonder lid eener socialistische partij te zijn; cathedraal, y r., kerk die behoort bij den bisschoppelijken zetel, domkerk.
catheter, m. Gr., buisje van zilver of hars om vochten uit het lichaam te verwijderen.
catholicisme, o. Gr. (lett.: de algemeene geloofsleer), het
Katholieke geloof ; Catholieke Majesteit, vroegere titel der koningen van Spanje.
cauchemar, m. Fr., nachtmerrie.
causa, y r. Lat.; cause, y r. Fr., zaak, oorzaak; causaal, oorzakelijk;
causaal verband, verband van oorzaak en gevolg; causaliteitswet,
wet van oorzaak en gevolg; causativum, o. Lat. (mrv. causativa),
afgeleid werkwoord dat het plaatshebben of de aanleiding tot het
plaatshebben van het stamwoord aanduidt: legion = doen
liggen; zetten doen zitten; cause celdbre, y r. Fr., opzienbarende
rechtszaak.
causerie, yr. Fr., gezellig praatje; voordracht of artikel in den vorm
van een praatje; causeur, aangename prater; causeuse, gezellige
praatster, ook: kleine sofa voor twee personen.
cauteriseeren, Fr., weg- of doodbranden.
cautie, vr. Lat., waarborg, borgstelling.
cavalcade, vr. Fr., optocht van miters; cavalier, Fr. (lett. ruiter),
de heer, die met een dame danst, een dame begeleidt; cavalleria,
vr. It., ridderschap; ridderlijkheid; Cavalleria rusticana, (boereneer), titel van een bekende opera van Maseagni; cavaliere servente, It. dienende ridder, huisvriend eener dame; cavalièrement,
Fr., naar ruiterswijze, dus: ruw, onbetamelijk, zonder omslag.
caveant consules (ne quid respublica detrimenti capiat), Lat.,
dat de consuls (d.w.z. de overheidspersonen) waken (dat de staat
geen schade lijde).
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(Woorden, die niel op de C slaan, zoeke men op de K.)

cave canem ! Lat., wacht u voor den bond!
cedant arma togw,Lat.,dat de wapenen wijken voor de toga's! d.w.2
de militaire macht moet plaats maken voor of onderworpen ziji
aan de burgerlijke; cedeeren, Fr., afstand doe'', toegeven.
cedille, vr. Fr., typografisch teeken (------ omgekeerde c) onder de c
ten teeken dat deze voor a, o of u als s uitgesproken moot wor
den.
cedula, ceel, yr. Sp., huurcontract; bewijs van opsiag van goederei
in entrepOt.
ceintuur, yr. Fr., gordel, ring; ceintuurbaan, (spoor)weg rondon
een stall.
Cëladon, (een), een smachtend minnaar ; bijv. nmw.: bleekgroen
celebreeren, Fr., vieren: de mis celebreeren ;celebriteit, vr.,beroemd
heid ; beroemde persoon.
celibaat, ccelibaat, o. Lat., de ongehuwde staat; dlibataire, Fr.
vrijgezel, oude vrijer.
cellist = violoncellist.
cellulair, Fr., van cellen voorzien; cellulair zillen, in een eel opgesloten zijn; cellulaire gevangenis, waarin iedere gevangen(
afzonderlijk in een eel opgesloten is; cellulair stelsel, het stelse
van eenzame opsluiting.
celluloid, o. Lat.-Gr., mengsel van schietkatoen en kamfer, waar,
van men o. a. kammen maakt.
cellulose, vr., celstof, het vaste gedeelte der planten, vezelstof.
cënacle, m. Fr., vereeniging van letterkandigen, schilders, enz.
die dezelfde ideeen in zake kunst huldigen.
Cendrillon, Fr., A sschepoester.
cenobiet, m. Gr., kloosterbroeder ; persoon die een zeer teruggetrokken en sober leven leidt.
censeeren, Lat., beoordeelen, waardeeren, schatten ; achten, houden voor; censor, in het oude Rome de ambtenaar, die o.m. toezicht uitoefende op den handel en wandel der burgers; regeeringsbeambte, die toezicht houdt op boeken, bladen, tooneelvoorstellingen, enz.; census, m.., cijns, belasting, volkstelling, som die
men aan belasting moet betalen om kiezer (census-kiezer) te zijn;
censuur, yr., kritiek (van den censor), berisping, verbod om aan
het Avondmaal deel te nemen.
centaur(us), (Gr., fabelleer), paardmensch, gedrocht, half mensch
en half paard.

CEN—CER.
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(Woorden, die niet op de C staan, zoeke men op de K.)
cent, Lat., honderd; centi, honderdste deel van; centenaire, m. Fr.,
honderdjarig gedenkfeest; centesimaal, honderdeelig; centenaar,
m., 100. K G. (in Duitschland 50 K.G.); centime, m. Fr., halve
cent.

centraal, Fr., middelpuntig, middel-, midden-, waar in een punt
samengetrokken (gecentraliseerd) wordt; (centraalpunt, centraalbureau, centraalstation, centrale regeering (vanuit een stad) enz.);

centralisatie, vr., het samentrekken in een punt; regeeringstelsel
of veel-vertakte vereeniging met een centraal- of hoofdbestuur.

centre, m. Fr., (centrum, o. Lat.), middelpunt; de middenpartij
in een volksvertegenwoordiging (in Duitschland de katholieke
partij),
centrifugaal, Fr., middelpuntvliedend ; centrifugaalkracht, middelpuntvliedende kracht (ieder lichaam, dat zich in een cirkel beweegt, zoekt to ontsnappen in de richting van de raaklijn, bijv.
de steen in een slinger).
centripetaal, Fr. middelpuntzoekend; de centripetaalkracht zoekt
een zich in een cirkel bewegend lichaam tot het middelpunt ervan
to doen naderen.
centurie, yr. Lat., in het Romeinsche leger een compagnie, in naam
van 100 man (gewoonlijk waren er maar 60); centurio, hoofdman
over 100; centumvir, honderdman, lid der centumviri, honderdmannen, (gerechtshof voor burgerlijke zaken in het oude Rome
dat uit 100 a 105 leden bestond).
ceramie(k), yr. Gr., pottenbakkerskunst; aardewerkindustrie.
cerberus, m. Gr., norsche portier of deurwachter, strenge opzichter
of bewaker. (In ae Gr. fabelleer was Cerberus de driekoppige
helhond, die den toegang tot de onderwereld (den Tartarus) bewaakte.)
cercle, m. Fr., kring, societeit, club; cercle vicieux, (lett. slechte
cirkel), redeneering waarbij men beurtelings eenzelfde ding als
oorzaak en als gevolg aanneemt, waarbij men „in een kringetje
ronddraait", bijv. armoede veroorzaakt alcoholisme, maar alcoholisme veroorzaakt ook armoede.
cerealien, yr. mry. Lat., graangewassen (Ceres was bij de Romeinen
de godin van den landbouw).
cerebraal, Lat., wat de hersenen betreft; cerebraal systeem, de
hersenen met de zenuwen; cerebro-spinaal, wat de hersenen en
het ruggemerg betreft, meningitis cerebro-spinalis, een besmet-
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(Woorden, die niet op de C staan, -zoeke men op de K.)
telijke, hoogst gevaarlijke ziekte, bestaande in ontsteking var
de hersen- en ruggemergsvliezen. (D., Genickstarre).
ceremonie, y r. Fr., plechtigheid; omslachtige beleefdheidsvorm;
ceremonie'el, o. de vastgestelde, plechtige gebruiken (aan het hoi
bijv); ceremonie-meester, hofbeambte, die belast is met het
toezicht op de naleving van het ceremonieel; regelaar van een huiselijk feest (bruiloft, danspartij); ceremonieus, met veel plichtplegingen.
ceroplastiek, vr. Lat., wasboetseerkunst.
certificaat, o. Fr., getuigschrift; bewijs; certificatie, y r., ambtelijke
verklaring; certificeeren, waarmerken, ambtelijk verldaren.
cervelaatworst, gerookte, sterk gekruide wordt.
Cet animal est fres mechant quand on l'attaque, ii se defend ; uit
een Fr., volksliedje: dit Bier is zeer kwaadaardig; als men het
aanvalt, verdedigt het zich.
cessante causa cessat effectus, Lat., met de oorzaak houdt het gevolg op; cesseeren, ophouden, een einde nemen; cessie, vr. Fr.,
afstand.
cetaceeen, yr. m. Lat., walvischachtige zoogdieren.
cetera, Lat., het overige ; etcetera, (etc.), enzoovoort.
Cetero censeo, Carthaginum esse delendam ; Lat., Voorts ben ik
meening dat Carthago verwoest moet worden (gezegde waarmede
in den Rom. Senaat Cato de Oudere iedere redevoering besloot).
ceteris paribus, Lat., onder overigens geli3ke omstandigheden.
cf. en cont. = confer en conferatur, Lat., men vergelijke ; cff. en
conferantur, kunnen met elkaar vergeleken worden.
conff.
chairman, Eng., voorzitter.
chaise-longue, y r. Fr., sofa met slechts een ragleuning.
chAle, m. Fr., sjaal; (Eng. shawl).
chalet, m. Fr., klein houten huisje op de Zwitsersche bergen ; kleine
villa in denzelfden stijl.
chamade, yr. It., rein, door trommels of trompetten, dat belegerden
zich overgeven.
chambre des deputes, y r. Fr., kamer van afgevaardigden, tweede
kamer in Frankrijk, chambre de commerce, y r., kamer van koophandel; chambre garnie, vr. Fr., gemeubileerde kamer.
chambree, vr. Fr., de soldaten, die op eenzelfde zaal slapen in de
kazerne ; die zaal zelf.
chambercloack, Eng., beter: sjamberloek, T., kamerjapon.
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chamois, Fr., gemskleurig, bruinachtig geel.
champignon, m. Fr., paddestoel.
champion, m. Fr., kampioen, overwinnaar in een landelijken of
internationalen sportwedstrijd.
chance, vr. Fr., kans, fortuin; bonne chance ! goed succesl
chapitre, v. Fr., kapittel, hoofdstuk; fig.: datgene, waarover men
spreekt.
change, m. Fr., verandering, inwisseling (zie bureau) ; changeant
met wisselende kleuren (zijde bijv.): changeeren, veranderen,
verwisselen; changement, verandering verwisseling.
chansonnier, Fr., liedjesdichter, liedjeszanger.
chantage, m. Fr., afdreiging (door bedreiging met smaadschrift);
chanteur, zanger; chanteuse, zangeres.
chaos, m. Gr., baaierd, vormlooze mengelklomp ; warboel ; chaotisch, uiterst verward, waar geen vormen in to onderkennen
zijn, ook fig.
chapeau, m. Fr., hoed; chapeau bas, met den hoed af; chapeau
claque, hooge hoed, die platgevouwen kan worden.
chapelle ardente, yr. Fr., met rouwfloers, bloemen en brandende
kaarsen versierd vertrek, waarin een lijk geplaatst wordt vOOr
de begrafenis.
chaperon, Fr., heer, die een dame begeleidt en beschermt (d.i.
chaperonneert).
chapitre, o. I r., hoofdstuk, kapittel.
character indelebilis, L., onuitdelgbare eigenschap, die naar R.Kath. opvatting iemand krijgt door 't ontvangen van een sacrament: doop, priesterwijding, enz.
char A bancs, in. Fr., groot rijtuig met overdwars geplaatste banken.
charade, yr., lettergreepraadsel, in den trant van: mijn eerste is..
mijn tweede is...., mijn derde is.. .. , mijn geheel is. ... ; charade en action, charade, waarbij men de woorden, die het geheel samenstellen, moet raden naar korte pantomimes of tableaux
vivants.
charbonnier, Fr., kolenbrander; la foi du charbonnier, het kolenbrandersgeloof, het geloof der goe-gemeente (die er niet over
redeneert of nadenkt); charbonnier est maitre chezlui,Fr., ieder is
baas in zijn eigen huis.
charge, vr. Fr., aanval van politie of soldaten op een volksmenigte
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of tegen den vijand; overdrijving (in een teekening of beschrijving); chargeeren, aanvallen, ook: overdrijven; chargé d'affaires,
zaakgelastigde.
charitê, y r. Fr., zie caritas ; ook: aalmoes.
charivari, m., ketelmuziek, helsch lawaai; zilveren voorwerpen als
versierselen aan een horlogeketting.
charlatan, Fr., kwakzalver, zwetser; charlatannerie, yr., kwakzalverij, bluf.
charmant, Fr., bekoorlijk; charme, m., bekoorlijkheid ; charmeeren,
bekoren, (gecharmeerd = verliefd); charmeur, charmeuse, man,
vrouw, die iedereen voor zich inneemt.
charter, o. Eng., oorkonde, vrijbrief, voorrecht, concessie, grondwet; charterer, het huren, bevrachten van een schip ; chartered
company, y r. Eng., maatschappij, welke van de regeering uitgebreide concessies en voorrechten verkregen heeft.
chartreuse, y r. } r., beroemde likeur, weak bereid werd in het klooster der Karthuizer-monniken in het dal der Isere (Zuid-Fr.) en na
hun uitzetting ook in hun nieuwe nederzetting to Tarragona (Sp.).
chassepot, m. Fr., naaldgeweer in het Fransche leger in gebruik van
1866-1884; het draagt den naam van den uitvinder en is vervangen door het Lebel-geweer.
chasseur, Fr., Jager; in hotels en cafes: jonge bediende in livrei,
die boodschappen doet voor de gasten.
chasse, vr. I r., uitbrander, vinnige berisping.
chassez le nature!, it revient au galop, Fr., spreekwoord: de natuur
gnat voor de leer.
chassinet, o. toepasselijk opschrift op versieringen voor feestelijkheden.
chassis, o. Fr., in 't algemeen: een houten of ijzeren omlijsting, die
iets omvat ; van een automobiel: het onderste, machine-gedeelte.

(zie ook op carosserie).
château, m. Fr., kasteel; châteaux en Espagne, luchtkasteelen;
châtelain, burchtheer; chatelaine, burchtvrouw ; lange gouden
halsketting.

chauffeeren, chauffeursdienst verrichten.
chauffeur, Fr., bestuurder van een automobiel.
chaussee, vr. Fr. straatweg.
chauvinisme, o. Fr., overdreven vaderlandsliefde; chauvinist,
hartstochtelijk patriot.

CITE--CHT.
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check, vr. Eng. (cheque, yr. Fr.), aanwijzing tot betaling voor een
kassier, kassiersbriefje.

cheer, Eng., gejuich, hoera-geroep.
chef de bureau, kantoorchef; chef de cuisine, Fr., opperkok; chef
d'oeuvre, o. Fr., meesterstuk.
chemicus, chemiker, Gr., beoefenaar der chemie (vr.) of scheikunde ;
chemicalien, y r, mrv., scheikundige stoffen of voortbrengselen.
r., ijzeren weg, spoorweg.
chemin de fer,
chemise, y r. Fr., hemd ; chemisier, m. F r., hemdenmaker, handelaar
in heerenlinnengoed.

cherchez la femme ! F r., zoek de vrouw er zit stellig de een of andere vrouw achteri

chertepartij, vr.,overeenkomst betreffende het huren van een schip.
cherub(ijn), m. Nebr., schitterende engel, vurige engel, die het
paradijs en de verbondsark bewaakt.

cheval, Fr., paard; cheval de bataille, strijdros; fig: stokpaardje;
chevaleresk, ridderlijk ; chevalerie, yr., ridderlijkheid (cavallerio,
It.); chevalier, ridder; chevalier d'industrie, iemand die zich
net voordoet, doch van oplichterijen leeft; chevalier sans peur
et sans reproche, ridder zonder vrees of blaam.
cheviot, Engelsch en Schotsch kamgaren.
chevreau-leer, o , geitenleer.
chevron, m. Fr., dienststreep op de mouw van een soldaat of onderofficier.

chewinggum, Am., cachou, of gummi-pastille om den adem welrie.
kend te houden.
chic, m. Fr., slag, smaak ; smaakvol, los; (blijft in het y r. onveranderd).
chicane, vr. Fr., vitterij, uitvlucht; rechtsverdraaiing; chicaneeren,
vitten, uitvluchten zoeken (om niet te betalen); chicaneur, koopman, die chicaneert.
chiffon, m. Fr., vod, nesterij, modeartikel; chiffonneeren, verfrommelen; chiffonniere, y r., hooge latafel.
chiffre, Fr., naamcijfer ; letters (als adres op een briefje); chiffreeren
in cijfer- of geheimschrift opstellen.
chignon, m. Fr., haarbundel in den nek.
chiliasme, o. Gr., het geloof aan de ophanden zijnde komst van het
duizendjarig rijk Gods op aarde ; chiliastisch, wat daarop betrekking heeft; chiliast, die daaraan gelooft.
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chi lo sat It., wie weet?
chimëre, y r. F r., hersenschim, chimeriek, hersenschimmig.
chinine, yr. uit kina getrokken, koortswerend geneesmiddel.
chinoiserie, yr. Fr. (van chinois, Chineesch), kleingeestigheid.
chiromantie, y r. Gr., het waarzeggen uit de lijnen van de hand;
chiromancien(ne), man of vrouw, die chiromantie beoefent.
chirurg, m. Gr. (chirurgijn), heelmeester; chirurgie, y r., de operatieve heelkunde.

chi va piano va sano, It., wie langzaam gaat, gaat veilig.
chloor, o. Gr., zoutzuurgas; chloroform, vr. uit chloor bereide vloeistof, die als verdoovingsmiddel bij operatics toegepast wordt;
chloroformiseeren, met chloroform verdooven.
chlorosis, chlorose, yr. Gr., bleekzucht.
cholera, yr., galziekte, braakloop ; cholera morbus, Aziatische
cholera; cholera nostras, inlandsche cholera; cholerine, y r. goedaardige cholera, hevige diarrhee ; cholerisch noemt men iemand
met een driftig temperament (een cholericus).
chore(o)grafie, y r. Gr., beschrijving der dansen; de kunst om
dansen samen to stellen; choreografisch, wat op de danskunst
betrekking heeft.
choquant, Fr., stuitend; choqueeren, stuiten.
chose, y r. Fr., ding; Chose, Dinges.
chresthomathie, y r. Gr., keur, bloemlezing.
christian science, Eng., genezing door wil en gebed.
Christmas, (ook geschreven: X-mas), Eng., Kerstmis.
christoffle, o., metaallegeering, die op zilver lijkt.
Christus, Gr., de Gezalfde ; christologie, y r. de leer van den Christus,
zijn persoon en het verlossingswerk.
chromatisch, muz., in halve tonen op- en neergaand; chromolithographie, yr. Gr., kleurensteendruk; chromotografie, y r., photografie in kleuren; deze woorden zijn afgeleid van het Grieksche woord: chroma, kleur.
chroniqueur, Fr., dagbladschrijver, die de dagelijksche berichten,
de loopende geruchten verhaalt of verslagen geeft van tooneelvoorstellingen, enz. ; chronique scandaleuse, y r., de schandaalnieuwtjes ; chronisch, langdurig, slepend; chronogram, o. jaartalvers, gedicht of opschrift, waarvan enkele letters (die in het
oog loopend gedrukt zijn), als Romeinsche cijfers beschouwd, het
jaartal vormen der vermelde gebeurtenis; chronologie, y r., tijd-
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rekenkunde; chronologische volgorde, naar datum gerangschikt;
chronometer, m., zeer nauwkeurig loopend uurwerk; (al deze
woorden zijn afgeleid van: chronos, m. Gr., tijd).
chrysalide, yr. Gr., pop van een vlinder.
church, y r. Eng., kerk.
chylus, m. Gr., melksap, spijssap, dat in 't bloed gebracht wordt.
ciborie, yr. Lat., hostiekelk.
cicero, lettersoort (12 punten), waarmee in 1467 een uitgave van
M. T. Cicero's werken gedrukt werd; als lengtemaat 12/28 centimeter.
cicerone, It., gids, wegwijzer, geleider.
cider, in. Fr., appelwijn.
cicisbeo, Ir., in Italie de begeleider van een getrouwde dame buitenshuis ; huisvriend.
ci-devant, m. Fr., (lett. voorheen), naam waarmee men tijdens de
Fransche Revolutie een gewezen edelman aanduidde.
cif, Eng. afkorting van: cost, insurance, freight, d.i. alle kosten,
zeeverzekering en vracht ingesloten, tot (Amsterdam, bijv.),
(term, die bij overzeesche leveringen gebezigd wordt).
ci-git, Fr., hier ligt (begraven).
cimbaal of cimbel, vr., klankbekken, instrument bij Turksche of
militaire muziek wel in gebruik.
cinema, afkorting van cinematographe of kinematograaf = bioscoop,
Cinquecento, o. It., bloeitijd der Italiaansche kunst in de 16e eeuw.
circa, Lat., ongeveer.
circuit, m. Fr., omtrek, buitenste omgrenzing; ook: rondreis ; circulaire, y r. Fr., gedrukt rondschrijven; circulatie, vr., omloop
(van het bloed, van geld), verkeer; circuleeren, in omloop zijn;
blijven doorlo open.
circumlocutie, y r., omschrijving; het „er om heen pratan" ; circumlocutie-kantoor, denkbeeldlg kantoor, van waaruit Engeland geregeedr wordt door bureaucraten, die uitmunten in de
kunst „hoe iets niet to doen", heerlijke humoristische fantasie
van Dickens in zijn roman Little Dorrit (Kleine Dora;) circumnavigatie, vr , het omzeilen van de wereld; circumpolairsterren, sterren, die voor ons nooit op- of ondergaan (omdat ze
dicht bij de poolster liggen).
circus, m. Lat., gebouw voor de volksspelen in het oude Rome;
paardenspel.
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cirrus, m. Lat., vederwolkje.
cis, Lat., voorvoegsel = aan deze zijde; cisalpijnsch, aan deze
(d.i. aan de Italiaansche) zijde der Alpen; cisleithaansch, aan
deze (d.i. aan de Oostenrijksche) zijde van de Leitha; cispadaansch, aan deze (d.i. aan de zuidzijde) van de Po.
ciseleeren, Fr., metalen kunstig bewerken met scherpe werktuigen, „gedreven" figuren maken.
citaat, o., aanhaling; citato loco, op de aangehaalde plaats; citeeren, aanhalen, dagvaarden.
citadel, vr., Fr., vesting, welke een stad beheerscht.
cite, y r. Fr., stad (in 't bijzonder: de oude stad van Parijs); city,
y r. Eng. ; groote stad (in 't bijzonder: de oude stad van Londpn); citybag, Eng. klein leeren handkoffertje.
cito, Lat., met spoed.
citoyen, m. Fr., staatsburger (niet to verwarren met bourgeois :
een arme man is wel citoyen, maar allesbehalve bourgeois);
citoyenne, burgeres.
civiel, Fr., burgerlijk ; beleefd; billijk, goedkoop ; civiel-ingenieur,
ingenieur, die niet in dienst van het rijk is; civilisatie, vr., beschaving; civiliseeren, beschaven; civiliteit, yr., heuschheid;
civiele lijst, het aan den vorst toegekende inkomen; civiele partij,
degeen, die in een rechtsgeding aanspraak maakt op schadevergoeding (zich civiele partij stelt); civis academicus, Lat.,
academieburger, student; civis Romanum sum, Lat., ik ben
burger van Rome; civisme, o., burgerzin, burgerdeugd.
claim, Eng., aanspraak, eisch, aandeel, recht; stuk goud- of diamant houdende grond dat een delver voor zich afgebakend
heeft, het recht van voorkeur dat bij uitgifte van nieuwe aandeelen aan de houders der bestaande aandeelen wordt toegekend.
clair, Fr., holder; clair-audiance, helderhoorendheid; clair-audiant(e), iemand, die geestenstemmen hoort; clair-obscur, o. Fr.,
schildertrant, waarbij een gedeelte der schilderij stork verlicht,
de rest in de schaduw gehouden wordt (veel stukken van Rembrandt geven een toepassing van deze manier); clairvoyance, y r. Fr., helderziendheid ; clairvoyant(e)e, helderziend persoon
(die to voren in magnetischen slaap gebracht is).
clan, m., Schotsch en Iersch: stam.
clandestien, Lat., heimelijk, tersluiks, ongeoorloofd.
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claque, vr. Fr., de gehuurde toejuichers (in Parijsche schouwburgen); claqueur, die daartoe behoort.
claret, Eng., roode Bourgognewijn.
classis, y r., vereeniging van ringen in de Ned. Herv. kerk. (Een
ring is een vereeniging van bij elkaar liggende gemeenten, de
classes vormen tezamen het provinciaal kerkbestuur.)
classificeeren, rangschikken; classificatie, y r., rangschikking,
clausule, y r. Fr., bepaling, voorwaarde.
claviatuur, y r., al de klaviertoetsen; toetsenbord.
claytonneeren, behandelen met het Claytongasapparaat, een toestel dat door middel van zwaveldampen, ratten en ander ongedierte benevens de ziektekiemen, die zij meevoeren, doodt in
schepen, gebouwen, enz.; claytonnage-cerficaat, bewijs dat een
schip, een huis op zoodanige manier ontsmet is.
clean shaven, Eng., glad geschoren.
clearing-house, o. Eng., afdeeling van een bank, waar de vorderingen van de klanten, die met de bank in rekening staan,
onderling vereff end worden om noodelooze geldzendingen to
vermijden.
clement, Fr., goedertieren, lankmoedig; clementie, yr., goedertierenheid.
clergyman, Eng., geestelijke.
clerica, y r. Lat., kaalgeschoren plek op het hoofd van de K.R.
geestelijken (tonsuur) ; clericaal, aanhanger der geestelijkheid;
clericalisatie, y r., het in handen der geestelijkheid brengen (van
scholen, staat, enz.); clericalisme, o., het streven, de gezindheid om de geestelijkheid te steunen in het verkrijgen van invloed: clerus, m., de geestelijkheid.
cliché, o., metalen plaat, waarop in fijn relief eenige teekening is
aangebracht, om deze of te drukken; telkens herhaalde en daardoor bijna geen beteekenis meer hebbende uitdrukking of zinswending.
client, Lat., oudstijds beschermeling, nu: opdrachtgever van een
advocaat, klant van een handelsman; clientele of clienteele,
y r. de gezamenlijke klanten.
clima, zie klimaat.
climax, yr., reeks van uitdrukkingen, waarvan de volgende telkens
weer sterker is dan de vorige.
Clio, Gr., de muze der geschiedenis en van het heldendicht.
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cloaca, Lat.,cloaque,vr. Fr., riool, afvoerkanaal, verzamelplaats van
vuilnis.
closet, o. Eng., geheim gemak.
clown, Eng., hansworst, grappenmaker.
coadjutor, Lat., helper,en sours tevens de aangewezen opvolger, van
een bisschop.
coach, vr. Eng., diligence.
coalitie, yr. Fr., verbond van twee of meer mogendheden of partijen tegen een gezamenlijken vijand; coaliseeren, zulk een verbond sluiten.
cocaine, vr., uit de bladeren van den Peruviaanschen coca-boom
getrokken verdoovingsmiddel.
concagne-mast, m., mast voor prijsklimmen bij volksspelen; het
land van Cocagne, luilekkerland.
Amerikaansche schildluis, van welke een scharlaken
cochenille,
verf wordt gewonnen; deze kleurstof zelf.
cochon, m. Fr., varken, zwijn; cochonnerie, yr. zwijnerij, uiterst
gemeene streek.
cocktail, Eng., (lett. hanestaart), Amerikaansche drank, bestaande
nit spiritualien, vermengd met specerijen, suiker en wat water
of ijs.
cocon, m. Fr., pop van een zijdeworm.
cocotte, Fr., lichte vrouw.
coda, It. muz., slotstuk.
code, m. Fr., wetboek; sleutel om telegrammen in overeengekomen taal to ontcijferen; verzameling woorden, die ieder een zin
vertegenwoordigen en met behulp waarvan men korter en dus
goedkooper telegrafeeren kan; codex, m. Lat., oorspronkelijk
handschrift, wetboek; condificatie, yr., verzameling van wetten
in ben wetboek; het opstellen van een wet; het tot wet waken,
codicil, o, bijvoegsel, aanhangsel tot een testament (wijzigingen of
intrekkingen bevattend).
co-educatio, vr., gemeenschappelijke opvoeding van jongens en
meisjes.
coöfficent, m. Lat., in de algebra; getal vOOr de letter(s); getal,
waarin, bij een vergelijkend onderzoek, de waarde van het werk
der candidates uitgedrukt wordt.
coOrceerende of coercitieve middelen, dwangmiddelen; coircitie,
vr. Lat., dwang.

65

COC—COL.
(Woorden, die niet op de C staan, zoeke men op de K.)

cockney, Eng. (verwijfd mensch), spotnaam voor de bewoners van
Londen.

cogito, ergo sum, Lat., ik denk, dus ik besta (grondstelling van de
wijsbegeerte van Descartes (Cartesius), (1596-1605).

cognaten, Lat., personen die van elkaar of gemeenschappelijk van
derden afstammen: ook: bloedverwanten van moederszijde,
(de spilmagen).
cognossement, o. Fr., zeevrachtbrief.
cohmsie of cohesie, y r. Lat., kracht, die de moleculen van eenzelfde
lichaam bijeenhoudt.
cohorte, yr. Lat., in het oude Rome het tiende deel van een legioen,
500 a, 1000 man; krijgsbende.
coiffeeren, Fr., kappen; met jets gecoilfeerd zijn, er zeer mee in zijn
schik zijn; coiffeur, kapper; coiffure, y r., kapsel.
colonneeren, koejonneeren, ringelooren.
coitus, m. Lat., bijslaap.
collage, in. Fr., langdurige, intieme omgang tusschen ongehuwde
personen.
collateraal, Lat., zijdelingsch, in de zijlinie.
collatie-recht, het recht om een predikant to benoemen (de „ambachtsheer" heeft op vele dorpen dit recht geheel of gedeeltelijk,
is dus de collator).
collation, y r. Fr., koude maaltijd.
collationneeren, een afschrift vergelijken met het oorspronkelijke.
collecteur, Fr., verkooper van loten.
collectie, Fr., verzameling; collectief, gezamelijk; collectivisme,
de leer dat de productiemiddelen (grond en kapitaal) aan den
staat moeten behooren.
collega, Lat., ambtgenoot; collegiaal, ambtsbroederlijk; gemeenzaam.
college, o. Lat., les aan een hoogeschool; kring, gezelschap; bestuurslichaam: Set college van burgeineester en wethouders.
collo, It., mrv. colli, stuk vrachtgoed.
collet monte, Fr. (lett. hooge kraag), pedant; deftig tot het aanstellerige toe; niet toeschietelijk.
colloquium doctum, Lat. (geleerd gesprek) soort mondeling examen van een predikant YOOr zijn toelating tot predikant bij een
ander kerkgenootschap.
colombier, Fr., papierformaat van ongeveer 85 x 64 c.M.
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Colombine, yr. Fr., de minnares van ITarlekijn.
collusie, vr. Fr., geheime verstandhouding tusschen twee personen
ten nadeele van een derde.
colonne, yr. Fr., zuil; legerafdeeling; colonnade, yr., zuilengang.
coloratuur, vr., muziektenn; kunstige toonwending.
colorist, Fr., schilder, die mooie kleuren vindt.
colossus, m. Gr., reuzenbeeld; gevaarte ; reuzenfiguur.
colporteur, in. Fr., die zijn waar langs de huizen te koop aanbiedt;
colporteeren, het beroep van colporteur uitoefenen, ook: rondstrooien (van praatjes).
columbarium, o. Lat., duivenslag; dat gedeelte van een crematorium, waar de urnen met asch in afzonderlijke nissen geplaatst
worden.
combattanten, mrv. Fr., strijders; militairen, die aangewezen zijn
om aan den strijd deel te nemen; in tegenstelling tot de noncombattanten zooals de hospitaalsoldaten, enz.
combinatie, yr. Fr., verbinding, samenstelling, vereeniging van
enkele personen; combinatie-vermogen, de gaaf om de dingen
met elkaar in verband te brengen en juiste gevolgtrekkingen te
maken; combineeren, samenvoegen, berekenen, vergelijken.
combustibel, Fr. bijv. nmw. brandbaar ; zelfst. nmw. brandstof.
comestibles, Yr. mr y. Fr., eetwaren.
comfort, o. Eng., gemak, alles wat het leven aangenaam maakt;
comfortabel, gemakkelijk, behagelijk.
Coming events cast their shadows before, Eng.; toekomstige gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit, d.w.z. kondigen zich
aan door zekere voorteekenen.
comite, o. Fr., vereeniging van personen belast met eenig onderzoek of met de behartiging van zekere belangen.(VI. comiteit).
commandeur, Fr., hooge rang in een ridderorde; vroegere titel van
een schout-bij-nacht.
commanditaire deelgenoot (of vennoot), die alleen geld schiet,
doch geen aandeel heeft in het beheer der zaak; commanditaire
vennootschap, handelsvereeniging, waarvan de leden alleen
geld schieten, doch de zaken laten waarnemen door een of meet
verantwoordelijke personen of firma's; commandite, yr., het be,
drag waarvoor ieder der deelgenooten in een commanditair4
vennootschap deelneemt.
comme ii taut, Fr., zooals 't behoort.
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commentaar, m. Lat., uitlegging, toelichting, nadere verklaring;
commentator, verklaarder, uitlegger.
commencement, Fr., begin; le commencement de la fin, het begin
van het einde.

commêrage, Fr., achterklap, boosaardige kletspraat.
commerce, m. Fr., halide', commercieel, tot den handel behoorend; voor den handel bestemd; als in den handel gebruikelijk.
commilitio, Lat., (mrv. commilitiones), wapenbroeder; studiekameraad.
commis-voyageur, Fr., handelsreiziger.
commissie-handel, in., handel in opdracht en voor rekening van
een ander; commissionnair, koopman die cominissiehandel drijft.
commissioraal (inaken), aan een commissie opdragen.
committeeren, last, opdracht geven; committent, lastgever.
commode, y r. Fr., latafel; commoditeit, vr., gemak, geheim gemak.
commodore, Eng., bevelhebber van een sinaldeel.
Commons, Eng. mrv., gemeenten, het Lagerhuis.
commun, Fr., alledaagsch, gewoon, gemeenschappelijk; communaal, gemeentelijk ; Communard, deelnemer aan de Parijsche
Commune van 1871; commune, gemeente; communiant, deelnemer aan het 11. Avondmaal (de Communie) bij de Katholieken;
communicatie, y r., verbinding, gemeenschap ; mededeeling;
communiceeren, met elkaar in verbinding staan; mededeelen;
communiquko. officieele waarschuwing of mededeeling aan de pers ,
communisme, socialistische leer van het gemeenschappelijk bezit van alle productiemiddelen en waren; communist, aanhanger
dier leer.
communis opinio, Lat., door een ieder gedeelde meening.
compact, Fr., vast, dicht opeengedrongen.
compagnie, y r. Fr., handelsgenootschap; afdeeling soldaten onder
een kapitein; compagnon, medelid van een firma.
comparant, Lat., degeen, die voor het gerecht of voor een notaris
verschijnt (compareert) ; comparitie, y r. verschijning voor een
notaris, enz.
compascutim, o. Lat., gemeenscliappelijke weide.
compassie, Yr. Fr., medelijden, mededoogen.
compatibel, Fr., vereenigbaar, wat samen kan gaan; compatibiliteit, y r., vatbaarlieid voor samenvoeging; bestaanbaarheid
(met).
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compatriot, Fr., landsman.
compelle intrare, Lat. (Lucas XIV : 23), dwing ze in te komen.
(d.w.z. dwing de ketters tot de kerk terug te komen).
compendium, o. Lat., kort begrip eener wetenschap ; beknopt uittreksel; verkorting; uitsparing.
compensatie, vr. Fr., vereffening, vergoeding; compenseeren,
vereffenen, schadeloos stellen; opheffen.
compere, Fr., medeplichtige in een bedriegerij ; handlanger ; vroolijke klant.
competeeren, Lat., toekomen; competent, bevoegd; competentie,
vr., bevoegdheid ; rechtmatig aandeel.
compileeren, Lat., nit verschillende werken bijeenbrengen, samenflansen; compilatie, vr. samengeflanst werk (geschreven door
een compilator).
complaisant, Fr., dienstvaardig, bereidwillig.
complement, o. aanvulling; hoek Welke met een anderen een totaal
van 90 0 vormt ; completeeren, Fr. volledig maken, aanvullen.
complex, Lat., samenstel, geheel, (een complex van machines);
complexie, vr., lichaams- of gemoedsgesteldheid.
complicatie, vr. Lat., verwikkeling; compliceeren, ingewikkeld
maken.
begroeten; iets aardigs (een compliment)
complimenteeren,
zeggen.
componist, in. Fr., degeen, die lets op muziek zet (componeert) ;
toondichter ; compositie, vr., muziekstuk; samenstelling, mengsel
van metalen.
compos mentis, Lat., in het voile bezit der verstandelijke vermogens.
compost, in. mengselmest.
compote, vr. Fr., met suiker ingemaakte vruchten.
compound-machine, stoom-machine, waarin de stoom achtereenvolgens in cylinders van opvolgende grootte arbeidt en waardoor
met mindere nulling en grootere expansie grootere economic in
het stoomgebruik bereikt wordt; compound-dynamo, dynamo,
waarin, behalve een shunt (= neven)strown, ook de hoofdstroom
het magnetisme opwekt.
comprehendeeren, Lat., grijpen, vangen, aanhouden; begrijpen;
comprehensie, vr bevattingsvermogen, begrip.
compres, dicht ineengedrongen (compresse druk); verband om een
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wond, enz.; compressie, Yr., samenpersing; comprimeeren,
samenpersen.
compromis, o. Lat., minnelijke schikking; compromitteeren, een
schikking treffen; aan gevaar of onaangenaamheden blootstellen; zich compromitteeren, zijn eer of goeden naam in gevaar
brengen.
comptabel, Fr., rekenplichtig; verantwoordelijk; comptabiliteit,
yr., rekenplichtigheid, boekhouding, beheer der gelden.
comptoir-wetenschappen, handelswetenschappen.
comptoir-wetenschappen, handelswetenschappen.
comte, Fr., graaf; comte, m., graafschap; comtesse, gravin.
con amore, It. met lust, met vuur, gaarne.
concaaf, Lat., hol (van lenzen), holrond.
concentratie, vr. Fr., het samentrekken op een punt (concentreeren) ; naam van het verbond der drie liberate partijen in ons
land; concentrisch, een gemeensehappelijk middelpunt hebbend.
concept, o. Lat., ontwerp, schets, plan; conceptie, Yr., bevatting,
begrip, gedachte; korte samenvatting; bevruchting, ontvangenis
Concern, o. D., = consortium (z.a.)
concerteeren, een concert geven; afspreken, overeenkomen; het
Europeesch concert, het samengaan der Europeesche mogendheden.
concessie, vr. Fr., vergunning tot den aanleg van werken van openbaar nut, bewilliging, toegeving (aan de eischen van een persoon
of partij); concessionaris, die een concessie krijgt; concessionhunters, Eng., concessiejagers, speculanten, die in verve landen
azen op concessies voor monopolien, ontginningen en leeningen.
concierge, Fr., huisbewaarder, portier.
conciliant, Fr., verzoeningsgezind.
concilie, concilium, o. Lat., kerkvergadering.
concipieeren, Lat. een concept maken; ook: ontvangen, zwanger
worden.
conclave, o. Lat., vergadering van kardinalen tot bet kiezen van
een nieuwen pans.
concludeeren, een gevolgtrekking (conclusie) maken.
concordaat, o., verdrag tusschen den pans en een wereldlijk worst
over kerkelijke aangelegenheden.
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concordantie, yr. Fr. (des Bijbels), lijst van al de woorden en spreuken uit den Bijbel, alphabetisch gerangschikt en met opgave
van de plaats, waar zij voorkomen.
concordia, yr. Lat., eendracht; concordia parvm res cresc-unt, door
eendracht worden kleine dingen groot.
concours, o. Fr., wedstrijd; concurrence deloyale, yr., oneerlijke
concurrentie.
concreet, Lat., werkelijk bestaand, bepaald, benoemd (tegenst
abstract).
concubinaat. o Lat., het samenleven met een vrouw, met wie men
niet getrouwd is (met een concubine).
concussie, yr. Fr., knevelarij, geldafpersing.
condensatie, yr. Fr., verdichting van dampen en gassen tot vloeistoffen; condensator, m., inrichting tot verhooging van de capaciteit van een electrischen geleider (bijv. Leidsche flesch);
condenser, m., het toestel bij een stoommachine, waarin de
stoom, na het verlaten der cylinders, tot water wordt afgekoeld.
conditionneeren, Fr., voorwaarden stollen; conditio sine qua non,
Lat., voorwaarde, waarvan niet afgeweken mag of kan worden.
Conditor, D., banketbakker; Conditorei, vr., banketbakkerij (meestal tevens consumptielokaal).
rouwbeklag; condoleeren, iemand zijn deelneming
condoleantie,
betuigen.
condottiere, mrv. condottieri, It., aanvoerder van huurtroepen in
de 14e en The eeuw, huursoldat in 't algemeen.
condurtor, Lat., electriciteitsgeleider.
conduite, Yr. Fr., gedrag; conduitelijst of -staat, lijst of staat,
waarop de aanteekeningen betreffende het gedrag -van militairen gesteld worden.
confectie, vr. Fr., vervaardiging (vooral van kleeren); kleeren, die
geheel gemaakt verkocht worden.
confederatie, yr. Fr., statenbond (Zwitserland bijv.).
confer, Lat., vergelijk; conferatur, men vergelijke.
conference, yr. Fr., yoordracht, yoorlezing, conferentie, yr., beraadslaging; confereeren, beraadslagen.
concussie, vr. Lat., geloofsbelijdenis ; bekentenis, (in coniessie zijn);
confessioneel, een bepaalde geloofsbelijdenis aanhangend.
confetti, mrv. It., suikerwerk; gipsballetjes of papiersnippers om
mee to werpen op carnavalsfeesten.
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confident, Fr., vertrouweling; confidentie, yr., vertrouwelijke
mededeeling.

configuratie, yr. Fr., uitwendige gedaante.
confirmatie, yr., bevestiging; vormsel (bij de R.K.); confirmeeren,
bevestigen, het vormsel toedienen.

confiscatie. Yr. Fr., verbeurdverklaring; confisqueeren, verbeurd
verklaren.

confiserie, y r., winkel van een banketbakker (confiteor) ; confituren, Yr. mrv., ingelegde vruchten.
confiteor, Lat. (ik belijd), met dit woord beginnend gebed bij de
R.K., dat gezegd wordt bij de mis of bij de biecht.

conflict, o. Lat., botsing, strijd van belangen.
conform, Fr., overeenstemmend, eensluidend; conformeeren, gelijkvoimig maken, naar jets inrichten, overeenkomen, schikken,
voegen; conformiteit, y r. gelijkvormigheid.
confrere, Fr.); conconfrater, Lat., ambt-, beroepsgenoot
frerie, y r., broederschap.
confronteeren, Fr., het tegenover elkaar stellen en in elkaars bijzijn verhooren van getuigen, enz. door den rechter (confron-

tatie).
confusie, y r. Fr., verwarring, wanorde; verlegenheid.
conga, o. Fr., vacantie; ontslag.
congestie, y r. Fr., opeenhooping van bloed in een orgaan

het
hoofd, bijv.).
congreganist, Fr., wie deel uitmaakt van een congregatie; congregatie, y r., vereeniging onder leiding van een priester, of
vereeniging van priesters; de ultramontaansche partij in
Frankrijk.
congres, o., bijeenkomst van vorsten, gezanten, geleerden, vaklieden, enz. ter bespreking van gemeenschappelijke belangen;
congressist, deelnemer aan een conyres.
congruent, Fr., overeenkomstig; gelijk en gelijkvormig; congruentie, yr., overeenkomstigheid; gelijk- en gelijk yormigheld.
coniferen, mvr. Lat., boomen die kegelvormige vruchten dragen,
sparren bijv.; conisch, kegelvormig.
conjuncturen, y r. mvr. Lat., samenloop van belangrijke omstandigheden; tijdsomstandigheden, uitzichten.
Lat., aanvoegende wijs.
conjunctivus of conjunctief,
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connexies (hebben), invloedrijke kennissen hebben; met iemand
in connexie staan, in verbinding staan.
conquistadores, mrv. Sp., de eerste Spaansche veroveraars van
Amerika.
conrector, Lat., onder-directeur van een gymnasium ; conrectoraat, ambt van den conrector.
conscientie, Yr. Lat., geweten; conscientcieus, nauwgezet, stipt.
conscriptie, yr. Fr., loting voor de militie.
consent, o. Lat., toestemming, vergunning.
consecratie, yr. Lat., inwijding, inzegening; inzonderheid de
zegening van het brood en den wijn bij het IT. Avondmaal;
consecreeren, inwijden, inzegenen.
consequent, Fr., in overeenstemming met zijn beginselen blijvend; consequentie, yr., het consequent zijn; wat logisch nit
jets antlers volgt.
conservatief, Fr., behoudend; behondsman, conservatisme, o.,
behoudzucht; Conservatoire, o., inrichting voor muziekonderwijs; conservator, bewaarder, directeur van een museum ;
conserveeren, verduurzamen, in goeden staat houden; conserven, verduurzaamde leyensmiddelen.
considerans, m. Lat., beweegreden, overweging (van een wet,
een besluit, een vonnis, enz ); consideratie, yr., beschouwing,
overweging; toegeeflijkheid, inschikkelijkheid, achting.
concilium abeundi, o. Lat., de rand om (maar lie ver) weg te gaan;
zachte worm om iemand den verderen toegang tot de hoogeschool te ontzeggen.
consistentvet, smeermiddel voor beweegbare machinedeelen
(tappen, leibanen, enz.).
consignatie, vr. Fr., het in gerechtelijke bewaring stellen (van
geld in de consignatiekas) ; consigne, o., lastgeving aan de
schildwachten; consigneeren (van soldaten), verbieden de
kazernes to verlaten.
consistorie, yr., kerkeraad; consistorium, o. vergadering van kardinalen onder voorzitterschap van den pans.
console, yr. Fr., penant-, spiegeltafeltie; ornament als steun voor
een balcon of een beeld.
consolideeren, Fr., als werkelijke staatsschuld erkennen en in het
grootboek der rationale schuld inschrijven.
consols, mrv. Eng., Engelsche staatsschuldbrieven.
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consommé, in. Fr., sterke bouillon.
consonant, Yr. Lat., medeklinker.
consort, Eng., gemaal (prince consort, pries gemaal); consorten,
mry. Lat., mede-belanghebbenden, deelnemers, tot dezelfde
kliek behoorenden; consortium, o., vereeniging van bankiers,
die samen een financieele onderneming op touw zetten.
conspiratie, Yr. Fr., samenzwering.
constable, Eng., politic-agent in Engeland.
constant, Fr., standvastig; constantie, yr. Lat., standyastigheid.
constateeren, Fr., wijzen (op een felt), vaststellen.
constellatie, yr. Fr., onderlinge stand (van hemellichamen); de
vermeende invloed daarvan op het lot van een mensch; sterrenbeeld; de huidige politieke constellatie: de staatkundige verhoudingen zooals die ml zijn.
consternatie, yr. Fr., onsteltenis, verslagenheid; consterneeren,
doen ontstellen.
constipatie, yr. Fr., hardliivigheid, constipeeren, verstoppen.
constitueeren, Fr., vestigen, inrichten, instellen, uitmaken;
constituante, yr. Fr., grondwet makende (constitueerende)
vergadering (Frankrijk heeft tweemaal een constituante gehad:
le. die van 1789-1791; 2e. die van 1848-49); constitutie,
yr., staatsregeling, grondwet; gestel; constitutioneel, grondwettig; constitutionecle monarchic, yr., heerschappij van een
yorst, welke gebonden is aan een grondwet; constitutioneele
ziekte, ziekte, die het heele gestel aangrijpt.
constructie, yr. Fr., het bouwen, de samenstelling, inrichting,
zinsbouw; het teekenen van een figuur voor een meetkundig
bewijs of werkstuk: constructiewinkel, naain der te Delft gevestigde artilleriewerkplaatsen; construeeren, bouwen, yervaardigen, in elkaar zetten, een meetkundig figuur naar gege yens teekenen.
consubstantiatie, Yr., aanwezigheid van het vleescli en bloed van
Christus in het brood en den wijn van het 'leilig Avondmaal,
naar Protestantsche opvatting.
consul, m. Lat., vertegenwoordiger van een land in den yreemde,
yoornamelijk voor de handelsbelangen; een der regeeringshoofden in de oude Romeinsche republiek en in de Fransche republiek (1799-1804); consulaat, o. Fr., ambt, woning of kantoor
van een consul; consulair, Fr., wat den consul betreft; con-
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sulent, m., raadgever in rechterlijke zaken; predikant, die de
raadsman is eener vaceerende gemeente en daar de kerkeraadsvergaderingen leidt; consult, o., consultatie, vr., het raadplegen van een rechtsgeleerde of een geneesheer; consulta, yr.
It., raad van state, ministerie; consultatief, raadgevend; consulteeren, raad vragen; consultum, o., besluit, vonnis, gebod,
instelling.
consumeeren, Fr., verbruiken, opeten; consument, verbruiker;
consumptie, yr., verbruik, vertering.
contact, o. Lat., aanraking, voeling, botsing.
contagium, o. Lat., smetstof, bederf; contagieus, besmettelijk.
conte, It., graaf ; contessa, gravin.
contemplatie, yr. Lat., bespiegeling; contemplatief, bespiegelend.
conptemt of Court, Eng., beleediging van het (Gerechts)hof.
content, Fr., tevreden; contenteeren, tevreden stellen.
context, o., redeverbinding, samenhang; wat aan een zinsnede
voorafgaat en crop volgt.
continent, o. Fr., vasteland; continentaal, wat het vasteland
(van Europa) betreft; Continentaal stelsel, het door Napoleon I
in toepassing gebrachte stelselmatige afsnijden van het verkeer
tusschen Engeland en het vasteland van Europa.
contingent, o. Lat., aandeel dat opgebracht moet worden (in
geld, soldaten, enz.).
continu, Fr., wat zonder onderbreking voortduurt: continubedrijf, bijv.
continuatie, yr. Fr., voortzetting; continueeren, voortzetten;
continulteit, vr., de eigenschap van iets, wat geregeld voortgezet wordt; geleidelijkheid; samenhang.
conto, Ital., (mr. conti), rekening; conto a meta, rekening ter
voor gelijk aandeel in winst en verlies; conto f into
helft, d.
verdichte, vermoedelijke berekening, warenberekening.
conto de reis, Port., = 1 mill. reis of 1000 milreis =1 2850.
contour, in. Fr., omtrek(lijn).
contra, Lat., contre, Fr., tegen (ook in samenstellingen).
contrabande, yr. Fr., smokkelwaar.
contract, o. Lat., overeenkomst; contractant, die een overeenkomst sluit (die contracteert) ; contractueel, wat uit een contract voortspruit.
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contradictio in adjecto, Lat., tegenstrijdigheid tusschen de bepaling
en het hoofdwoord: droog water, bijv.; contradictio in terminus,
tegenstrijdigheid in de beteekenis der woorden; contradictoir,
tegenstrijdig; contradictoir vonnis, vonnis dat gewezen wordt
indien de belanghebbende(n) aanwezig is (zijn), (tengenst.
verstekvonnis).

contrair, Fr., tegengesteld.
contramerk, o., biljet dat afgegeven wordt aan iemand, die voor
een oogenblik den schouwburg verlaten wil.

contramine, Fr. (lett. tegenmijn), in de contramine zijn, op Baling
speculeeren, fig.: dwarsdrijven; contramineeren, = a la baisse
speculeeren; contramineur = baissier.
contrapunt, o , het componeeren van muziek voor twee of meer
stemmen of partijen.

contraria contrariis curantur, Lat., het tegenovergestelde geneest
het tegenovergestelde, grondstelling der homceopathen, (die
bijv. een koortslijder genezen met een middel, dat een gezonde
koortsig zou maken)
contrarieeren, Fr., tegenwerken.
contrasigneeren, medeonderteekenen.
contrast, o. Fr., tegenstelling; contrasteeren, afsteken bij.
contrat social, o. Fr., maatschappelijk verdrag. (In een bock van
lien naam van Jean-Jacques Rousseau, in 1762 -verschenen,
ontwikkelt de schrijver de stelling dat de maatschappij berust
op een stilzwijgende overeenkomst tusschen Naar leden.)
contraventie, y r. Fr., overtreding.
contrefait, Fr., mismaakt.
contrefort, o Fr., steunpilaar, stutmuur; uitlooper van een berg.
contribuant, Fr., die een bijdrage (contributie, y r.) geeft, die
contribueert ; contribuabele, belastingschuldige; contributair, schatplichtig.
contreile, vr., opzicht, toezicht, narekening; contrOleeren, conirO le
uitoefenen; contraleur, die controleert; rang in de Indische
ambtenaarshierarchie.
contrei, yr., verbastering van contr 'ee, Fr. landstreek.
controverse, yr. Lat., geleerd dispuut, vooral over godsdienstvragen.
contubernaal, Lat., die in hetzelfde huffs kamers bewoont.
convalescent, Lat., herstellende zieke.
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convenabel, Fr., gepast, voegzaam; convenance, ook wel mry
convenances, yr., gepastheid, betamelijkheid; convenieeren, ge
legen komen, naar den zin zijn, schikken.
convent, o. Lat., klooster; kloostervergadering; vergadering
conventie, yr., samenkomst, overeenkomst. (De Nationale Con
ventie, de Wetgevende Vergadering in Frankrijk 1792-1795)
conventioneel, op overeenkomst of gewoonte berustend.
convergeeren, Lat., naderen; tot elkaar toeneigen, in een pun
samenkomen (van lijnen, lichtstralen, enz.).
conversatie, yr. Fr., gesprek, omgang; converteeren (met), spreken
omgaan met.
conversie, yr. Lat., het intrekken van effecten tegen afgifte van
andere, minder rentegevende, welke handeling converteeren
heet.
convex, Lat., bolrond (van lenzen).
convictie, yr. Fr., overtuiging; intieme convictie, innige overtuiging.
convocatie, yr. Lat., oproep voor een vergadering; convoceeren,
oproepen.
conversie, yr. Fr., stuiptrekking; convulsief, krampachtig; convulsionnaire, die stuiptrekkingen heeft; naam, lien men gal
aan de fanatieke Jansenisten uit de 18e eeuw, welke door hun
godsdienstige op winding aanvallen van hysterie en catalepsie
kregen.
coOperatie, yr. Fr., (lett. samenwerking); yereeniging met het
doel de loden goede en goedkoope winkelwaren enz. to verschaffen en hen in de whist van het bedrijf to doen deelen;
cooperator, lid van een coOperatie.
coiiptatie, yr. Lat., het zichzelf aanvullen van een lichaam of
gezelschap, door dat het zelf nieuwe le gen kiest.
Braziliaansche boom, witte balsemboom, welke den
copsava,
copaiva-balsem levert, die als geneesmiddel gebruikt wordt.
copal, o. Mex., liars dat een tropische boom uitzweet en gebruikt
wordt voor het bereiden van lakken en vernissen.
copie, yr. Fr., afschrift; nabootsing; copideren, afschrijven, namaken, navolgen; copiist, afschrijver.
copieus, Fr., rijkelijk, overvloedig.
copra, het gedroogde vrucht yleesch van de kokosnoot, dat gebruikt
wordt ter bereiding van zeep, kunstboter enz.
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oprolieten zijn de versteende uitwerpselen van voorwereldlijke
dieren, dreksteenen.

opuleeren, Lat., verbinden, samenvoegen, koppelen, paren;
veredelen van vruchtboomen door op een wilden stain een
edel rijs te enten.
opyright, o. Eng., recht van uitgave.
oquin, m. Fr., schavuit, ( yr. coquine).
Dram populo, Lat., lett.: in tegenwoordigheid van het y olk, dus:
in het publiek, openlijk.
ordiaal, Fr., hartelijk; hartsterkend; cordialiteit, y r. hartelijkheld, gulheid.
ordon, m. Fr., koord, ordelint; lijn van een afsluiting; (een
cordon trekken om de plek van een brand); cordon bleu, zeer
bekwarne keukenmeid; cordon sanitaire, afsluiting van een
land, een streek of een plaats door soldaten, ten einde het
binnen- of het naar buitendringen van een ziekte te beletten.
orduaan, o., fijn Spaansch leer van geite- of bokkevellen (ontleent zijn naam aan de stall Cordova)
ornac, Fr., oppasser van een olifant.
ornalijn, 0., halfdoorschijnende, donkerroode agaatsoort.
orned-beef, Eng., verduurzaamd yleesch in blikken.
orner, m. Eng., (lett. hock) combinatie van handelaren, die door
het opkoopen van den heelen voorraad van een artikel de
prijzen opjagen.
ornet a piston, in. Fr., kleine klephoorn.
orona, y r. Lat., kring, kroon; stralenkrans om de zon bij geheele
verduistering.
Droner, Eng., kroonbeambte, politie-ambtenaar, -welke in Engeland de lijkschouwing verricht wanneer een lijk gevonden
wordt.
orpus, Lat.; corpo, It.; corps, Fr., lichaam, corpus delicti, o.,
voorwerp, waarmee een misdaad of overtreding begaan is,
het gestolene; corporatie. y r. Fr., gilde, vereeniging; corpulent,
zwaarlijvig; corpulentie, y r., zwaarlijvigheid; corps diplomatique, o. de gezamelijke vreemde gezanten aan êenzelfde hof,
corps legislatif, o., wetgevend lichaam; Corpus juris (civilis) o.,
het Romeinsche recht (wetboek van keizer Justinianus).
Orrect, Lat., joist, zonder fouten; rechtschapen; correctie, yr.,
verbetering; tuchtiging, correctioneel, een lichte, niet onteerende
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straf opleggend (een correctioneel vonnis); correctis corrigendil
na verbetering van wat verbeterd moet worden; correctiel
verbeterend; middel tot verbetering, tempering of tuchtiging
corrector, degeen, die de drukproeven naziet.
correlatief, wat met iets antlers wederkeerig in verband staa
(Vader en noon zijn correlatieve begrippen.)
correspondeeren, Fr., briefwisseling houden; correspondeerent
leden van een geleerd genootschap zijn de buitenlandsd
leden ervan; correspondent, briefschrijver; correspondentil
yr., briefwisseling.
corrida de toros, yr., Sp., stierengevecht.
corridor, m. Fr., gang, doorloop.
corrigeeren, Lat., verbeteren, tuchtigen; corrigenda, mrv. ve
beteringen, inz. van druk- en schrijffouten.
corrosie, yr. Fr., het wegknagen, bijten, invreten, oplossen va
vaste deelen door corrosieve (bijtende) middelen.
corrumpeeren, Lat., bederven, omkoopen; corrupt, slecht, on
koopbaar; corruptie, vr., bederf, omkooping.
corsage, yr. Fr., lijf van een japon.
corso, o. It., koers; wandelplaats.
Cortes, mrv., Spaansche en Portugeesche staten-generaal.
corv6able et taillable a merci, Fr. (omschrijving van de posit'
van den middeleeuwschen lijfeigene), wien men heerendienste
en heffingen kan opleggen naar willekeur; corvëe, Fr., heerei
diensten; het verrichten der huishoudelijke diensten in kaze:
nen; zwaar, onaangenaam werk.
coryph&e, in. Fr., degeen die uitblinkt.
cosey of cosy, Eng. wollen of zijden kap, die over de theepot gez(
wordt om de thee warm te houden zonder lichtje; cosey-corne
Eng. huiselijk hoekje, gezellig babbelhoekje.
cosi fan tutte, It., zoo doen ze alien (titel van een opera va
Mozart).
cosmetiek, o. Cr., middel om huid of haar te verfraaien.
cosmisch, Gr., het heelal betreffend; cosmogenie, yr., leer van
ontstaan der wereld; cosmopoliet, wereldburger; cosmop
Iitisch, die zich in alle landen thuisgevoelt; waar men mensch0
uit al]e landen aantreft; cosmos, m., de wereld, het heelal.
costumier, Fr , degeen, die in een schouwburg voor de col
tumes zorgt.
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cosy, zie cosey.
coterie, yr. Fr., besloten gezelschap, kliek.
cotillon, m. Fr., onderrok; zekere vroolijke dans.
cotisatie, Yr. Fr., ieders aandeel is een gezamelijke uitgave.
cottage, Eng., landhuisje.
cotton, Eng., katoen.
couci-couca, Ir., zOo-zOo, niet goed en niet kwaad.
coulant, Fr., vloeiend, toegefelijk, geschikt; coulance, Yr., het
coulant zijn.
couloir-stelsel, wijze van stein uitbrengen, waarbij ieder kiezer
in een afzonderlijk hokje zijn biljet invult.
coulisse, yr. Fr., beweegbaar tooneelscherm; coulissier, naam
der Parijsche effectenhandelaars van den derden rang.
couleur de rose, Fr., rooskleurig.
council, in. Eng., raad, raadsvergadering; cabinet council, de
Engelsche ministerraad; privy council, de Eng. geheime raad
of Raad van State.
count, Eng., graaf; countess, gravin; county, graafschap.
country, Eng., landstreek ; veld; geboorteland.
coup, rn. Fr., slag, stoot, steeli ; coup de collier, laatste krachtsinspanning; coup de main, overrompeling; coup d' Etat, staatsgreep ; coup de tate, dolle streek; coup de theatre, plotselinge,
onverwachte verandering in den stand van zaken.
coupe, yr. Fr.. snit; doorsnede ; la coupe des cheveux, bet haarknippen; coupeeren, Fr. afsnijden, gedeelten weglaten, voor
zijn; coupon, m. interestbewijs ; overgeschoten stuk; coupure,
yr., weglating (nit een tooneelstuk).
courant, Fr., gangbaar (van munten, enz.); gemakkelijk te verkoopen.
court circuit, in. Fr., kortsluiting.
court, Eng., hof, gerechtshof.
courtage, vr. Fr., makelaarsloon, korting; courtier, makelaar.
courtisane, Fr., publieke vrouw in meer gegoede kringen; courtiseeren, het hof maken; courtois, hoffelijk; courtoisie, yr.
hoffelijkheid.
cotite que cotite, Fr., tot iederen prijs.
couvert, yr. Fr., tafelgereedschap voor 66n persoon.
couveuse, yr. Fr., broedmachine; toestel, waarin vOOr den tijd
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geboren kinderen nog eenigen tijd in een geschikte temperatuui
gehouden worden.
coverdress, Eng., reisjas, stofjas.
cowboy, Eng., koejongen; veeoppasser in Amerika.
crane, Fr., kranige vent; cranerie, yr., kranigheid.
crapaud, m. Fr., lage leuningstoel.
smeerlap, liederlijk yolk; crapuleus, liederlijk, ge.
crapule,
meen.
craquele, o. Fr., het netwerk van fijne barstjes op oud porceleir
of op oude schilderijen.
het barsten van vernis of olieverf.
craquelure,
cravate, yr. Fr., halsdoek, das, Witte das.
crayon, in. Fr., potlood; krijtteekening.
cream, Eng., room.
creatie, yr. Fr., schepping; eerste vertolking van een rol; creatuur, o. schepsel; verachtelijk persoon; gunsteling.
creche, yr. Fr., bewaarplaats voor zeer jonge kinderen.
crediteeren, krediet geven; op de creditzijde boeken; crediteur, Fr.,
sclitildeischer.
credo, o. Lat., geloofsbelijdenis; credo quia absurdum, ik gelooi
omdat het ongerijmd is (d. w. z.; begrijpen kan ik niet,
dus geloof ik het alleen), aanhaling uit den kerkvader Tertullianus.
creeeren, scheppen; een rol crearen = voor het eerst vertolken.
cremailliere, yr. Fr., tandrad; tandradbaan.
crematie, yr. Lat., lijkverbranding; crematorium, o. oven, inrichting voor lijkverbranding.
creme, yr. Fr., (Jett. room), de fijnste, voornaamste lui.
Creool, iemand, die in een ander werelddeel uit Europeesche
ouders geboren is, enz. de nakomelingen der Spanjaarden in
Middel- en Zuid-Amerika.
cremor tartari, cremortart, in. Lat., overwijnsteenzure potasch
(bloedzuiverend middel).
creosoot, o., uit teen bereide bederfwerende vloeistof ; creosoteeren, door yerzadiging met creosoot tegen bederf beyeiligen.
crescendo, It., muziekterm: in sterkte toenemend.
crew, Eng., equipage van een schip.
cretin, Fr., iemand met een kropgezwel; zeer achterlijk persoon
in lichamelijk en geestelijk opzicht.
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crdve-cceur, m. Fr., hartzeer.
criant, Fr., schreeuwend, hemeltergend.
cricket, o. Eng., soort balspel dat gespeeld wordt met een Mein
houten palet.
crime, M. Fr., misdaad; crimen lance majestatis, Lat., majesteitsschennis; criminalist, kenner van het strafrecht, criminaliteit, vr., het plegen van misdaden, misdadigheid; crimineel,
strafrechterlijk; crimineele anthropologie, het bestudeeren der
lichamelijke en geestelijke kenmerken der misdadigers; crimineele rechtbank, rechtbank voor strafzaken.
crinoline, vr. Fr., wijd uitstaande vrouwenrok, hoepelrok.
crisis, vr. Gr., plotselinge wending ten goede of ten kwade in den
loop van een ziekte; gevaarlijk beslissend oogenblik; periode
van sterken achteruitgang in de industrie; ministeridele crisis,
de toestand dat een ministerie afgetreden is en er nog geen opvolgers benoemd zijn.
criticaster, kleingeestige beoordeelaar; criticus, beoordeelaar;
critiek, vr., beoordeeling, inzonderheid in bladen en gesehriften;
critisch, onderzoekend; critiseeren, beoordeelen; criterium,
(mrv. criteria), maatstaf; beslissend kenmerk.
crcesus, cresus, schatrijk mensch.
croquant, Fr., knappend; croquet, o. Eng., spel waarbij ballen
met houten hamertjes onder ringen moeten doorgeslagen
worden; croquette, yr. Fr., gebakje dat opgevuld is met fijn
gehakt vleesch of met garnalen; croquis, Fr., rawe schets.
croupier, m. Fr., regelaar, beambte bij een speelbank.
crotite, y r. Fr., slechte schilderij.
crown, Eng. kroon = 5 shillings = 3.—.
crucifix, o. Lat., kruisbeeld.
cru, Fr., raw, stuitend.
crustaceedn, Lat., schaaldieren.
crypte, yr. Gr.; crypta, Yr. Lat., grot, gewelf, groeve; crypto, voor
andere woorden, beteekent: verborgen, geheim; cryptogamen,
verborgen bloeiende planten (varens, bijv.).
cubiculum, o. Lat., slaapkamer; cubicula locanda, (op huurbordjes in academie-steden) kamers to huur.
cui Bono? Lat., Wien baat het? waartoe is het goed?
cuisine, vr. Fr., keuken; de leiding en het in elkaar zetten (van
een blad, bijv.).
6
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cujus regio ejus religio, Lat., de godsdienst van den vorst is de
godsdienst der onderdanen.

cul de lamps, in. Fr., van een zolder of gewelf afhangend ornament,
dat op het onderste gedeelte van een lamp gelijkt; vignet aan
het einde van een hoofdstuk.
culinarisch, Fr., wat de keuken, de kookkunst betreft.
culminatie, vr. Fr., doorgang van een ster door den meridiaan;
grootste hoogte van een ster boven den horizon; culminatiepunt, o. hoogste punt, toppunt.
Cullinan, naam van den 600 karaat wegenden ruwen diamant,
door de voorm. Transvaal-kolonie aan Eduard VII geschonken.
cultiveeren, Fr., bebouwen, aankweeken, beschaven; onderhouden; zich wijden aan; cultuur, Fr., bebouwing; teelt; geestelijke ontwikkeling; cultuurgeschiedenis, geschiedenis der
beschaving, (tegenst: histoire bataille) ; Cultuurstelsel, vroeger
in Indic bestaand stelsel van gedwongen aanplant van koffie,
sulker, enz.
cultus, in. Lat., eeredienst.
cum, Lat., met, mede ; cum annexis, met den aankleve van dien;
cum laude, met lof (eervolle vermelding bij een promotie aan
een hoogesehool); cum venia, met verlof; cum grano salis, Lat.
met een korreltje zout, d. w. z. met een beetje gezond verstand
of scherpzinnigheid.
cumulatie (van ambten), yr. Lat., het gelijktijdig waarnemen ervan
door een persoon.
Cupido, Lat., fabell., god der liefde, fig.: lief knaapje.
curandus, ( y r. curanda), Lat., hij, of zij, die aan het toezicht van
een curator onderworpen is; curator, Lat., beheerder der goederen van een failliet; voogd van iemand, die zwak van vermogen of krankzinnig is, (mrv. curators); lid van een commissie
van toezicht op een inrichting van hooger onderwijs (mrv.
curatoren) ; curateele, y r., de voogdij door een curator uitgeoefend; curatorium, o., de gezamenlijke curatoren.
cureeren, genezen, beter maken.
curie, vr., het hoogste kerkgezag; de Roomsche curie, de pauselijke
regeering, het hof van den paus.
curieus, Fr., zeldzaam, merkwaardig; curiosa, curio's of curiositeiten, vr. mrv., zeldzaamheden, merkwaardigheden.
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(W oorden, die niet op de C staan, zoeke men op de K.)
curling, Eng., een spel, dat op het ijs gespeeld wordt met groote,
vlakke, ronde steenen met ijzeren handvat en die naar een doel
geschoven worden.
curriculum vitae, v. Lat., levensloop, levensgeschiedenis.
cursief, schuin gedrukt,
cursus, m. Lat., reeks aaneensluitende lessen; cursorisch lezen,
lezen zonder dat de leeraar de lectuur onderbreekt tot het geven
van ophelderingen.
customs, mrv. Eng., in- en uitvoerrechten; custom-laws, tariefwetten.
custos, Lat., bewaker, opzichter (vooral van een bibliotheek),
kerkeknecht, koster.
cutaway (coat), Eng., jas met weggesneden voorpanden.
cyaniseeren, (lout) tegen verrotting beveiligen door verzadiging
met kwikzilversublimaat.
cyclus, m. Gr., reeks van bijeenhoorende liederen, sagen, muziekstukken, boeken, enz.
cycloon, m. Gr., wervelstorm.
cylinder, m. Gr., rol; cylindrisch, rolvormig.
cymbaal, zie cimbaal.
cynicus, Gr , lett. hondsche wijsgeer (die zich voor niets natuurlijks schaamde); onbeschaamd, onverschillig mensch ; cynisch,
cyniek,onbeschaamd, hondsch, onverschillig; cynisme, o., onbeschaamdheid, ergerlijke onverschilligheid; leer der cynische
wijsgeeren.
czarewitsch, Russ., zoon van den czaar, titel van den troonopvolger
in Rusland; czarina, gemalin van den czaar.
czardas, Hongaarsche nationale dans.

D.
D (Romeinsch cijfer) = 500; D. = don, Sp. heer; d. d. of de d°. =
de dato, van den zooveelsten der maand; Dr. = doctor ; Ds. =
dominee ; D. G. = Dei gratia, door Gods genade ; D. J. U. =
doctor juris utriusque, meester in de beide rechten; D. 0. M. =
Deo optimo maximo, aan den heerlijksten, oppersten God; D. S.
= del segno, van het teeken (muz.); D. V. = Deo volente, met
Gods wil.
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da capo, It., nog eens; herhaling.
dada, Fr., stokpaardje.
dactylographe, m. Fr., sehrijfmachine; machinesehrijver (Eng.
typewriter) ; dactyloscopie, identificatiesysteem bestaande in
het nemen en bewaren van duimafdrukken; dactylogie, yr.,
vingerspraak; dactylus, in., Gr. vinger; versvoet bestaande
êên lange lettergreep en twee korte.
demon, zie demon.
daguerreotype, Yr. Fr., procede, waardoor men op een gevoelige
plaat de beelden, in de donkere kamer van een photografietoestel verkregen, fixeert (zoo genoemd naar den uitvinder
Dayaerre); op die wijze verkregen liehtbeeld.
daily, Eng., dagelijks; Daily News (dagelijksch nieuws), naam van
een groot Eng. blad.
daimio's, de Japansche feodale edelen, die bij de revolutie van
1868 hun voorrechten verloren.
dame du logis, Fr., dame des huizes.
opperpriester (tevens vorst) in Thibet.
armoe; dallesdekker, armoelijder.
dalles,
damar, Mal., liars.
damasceeren, gevlamde figuren aanbrengen op sabel- en degenklingen.
dame d'honneur, Fr., eeredame ; dame du palais, hofdame.
damn'it ! Eng., naar den duivel daarmee !
Damocleszwaard, Gr., gevaar, dat altoos dreigt te midden van het
geluk.
DanaIden-vat. (Gr. fabell.), nuttelooze, steeds terugkeerende
arbeid.
Danebrog, de Deensehe ylag.
dandy, Eng., fat, modegek.
danseur, danseuse, Fr., danser, danseres.
dapoer, Mal., keuken.
darbaar, zie durbar.
Darbisme, do leer der Darbisten, een 19e-eeuwsche Eng. chiliastische secte.
darling, Eng., lieveling.
Darwinisme, de leer van den Engelschen natuurvorscher Darwin
(1809-1882) van het ontstaan der soorten door de natuurlijke
teeltkeus.
dateeren, Fr., den datum stellen; datum, (mrv. data), opgave van
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dag en jaar; data, ook: gegevens, feiten.
Das Ewig-weibliche zieht uns hinan, D., het eeuwig-vrouwelijke
trekt ons aan (citaat uit Goethe's Faust).
Da steh' ich nun, ich armer Thor ! and bin so kiug als wie zuvor,
D., daar sta ik nu, ik arme dwaas ! en ben even wijs als te voren
(citaat uit Goethe's Faust).
datief, (dativus), m. Lat., derde naamval.
a la daumont (bespannen), met vier paarden bespannen, zonder
disselboom en met twee voorrijders.
dauphin, Fr., titel van den oudsten zoon van een koning van Frankrijk.
davids, mrv., gebogen ijzeren stangen, waaraan de sloepen van een
zeeschip hangers.
day, Eng., dag; days of humiliation, openbare boetedagen in Engeland, 30 Januari (onthoofding van Karel I, 1649) en 2 September (brand te Londen, 1666).
dead heat, Eng. (dead, flood; heat, loop) bij de wedrennen: een ongeldige loop, doordat twee paarden precies gelijk aankomen.
dear, Eng., lief, dierbaar; my dear, liefste ; dear me !, lieve hemel !
debacle, Yr. Fr., eigenlijk: het losgaan van een bevroren rivier;
fig. val, het ineenstorten (van een rijk); faillissement, ondergang.
deballottage, Fr., het debalotteeren,
bij stemming (door middel
van zwarte en Witte balletjes) de toelating als lid weigeren.
debandade, Yr. Fr., ordelooze
debarkeeren, Fr., ontschepen; debarcadere, aanlegplaats, losplaats;
debarkement, ontscheping.
debat, o. Eng., redetwist, bespreking; debater, (uitspr. diebeetur),
hij, die debat voert (debatteert) ; debatingclub, disputeer-gezelschap.
debenture, yr. Eng., schuldbekentenis ; schatkistbil jet; debet, Lat.
(hij is schuldig), dat wat men schuldig is; debiteeren, als schuld
boeken; debiteur, schuldenaar.
debiet, o. Fr., afzet, verkoop; debitant, verkooper (speeiaal in
den boekhandel; tegenst.: uitgever).
debouche, o. Fr., afzetgebied voor koopwaren; deboucheeren, uit
een engte het open veld inrukken (van soldaten).
debut of debuut, o. Fr., het eerste optreden, in bet publiek of op het
tooneel; debutant(e), hij of zij, die voor 't eerst optreedt, debuteert.
deca, Gr.
tien, tienvoudig (in samenstellingen), decade, m. Fr.,
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week van tien dagen van den revolutionnairen kalender ; (Wadi,
m., tiende dag van den decade.
decadence, vr. Fr., verval, achteruitgang; decadent, kunstenaar
of schrijver, die zich vermeit in de verschijnselen van uiterste
verfijning, welke een periode van decadence kenmerken; uiterst
modern kunstenaar.
decaloog, n. Gr., de tien geboden; Decamerone, It., geschiedenis
van 10 dagen (de Honderd Vertellingen van Boccaccio) (14e
eeuw).
decemvir (mrv. decemviri), Lat., tienman; decemviraat, o., ambt
of regeering van tienmannen.
decennium, o. Lat., tijdperk van 10 jaar.
decent, Fr., welvoegelijk, zedig; decentie, vr., welvoegelijkheid.
decentralisatie, vr. Fr., het tegenovergestelde van centralisatie : het
losmaken van provincien of gemeenten van de rijksregeering;
het zelfstandig maken van onderdeelen van het geheel.
decentie, yr. Fr., teleurstelling.
dècharge, y r. Fr. (lett. ontlading), het ontheffen van een beheerder
of penningmeester van verdere verantwoordelijkheid voor zijn
beheer ; getuigenis ten voordeele van een beschuldigde ; dêchargeeren, decharge geven.
deci, tiende (in samenstellingen).
decideeren, Fr., beslissen, besluiten; gedecideerd, beslist.
decimaal, Fr., tiendeelig; decimaalteeken, de komma, die in een getal de geheelen scheidt van de tiendeelige breuk; decimeeren,
Fr., letterlijk: elkentienden man ter dood brengen; fig.: eengroote
slachting aanrichten.
decisie, yr. Fr., beslissing, besluit; decisief, beslissend.
declamatie, vr. Fr., voordracht, kunst van voordragen; hoogdravendheid; declamator, degeen die een voordracht houdt; declameeren, opzeggen, voordragen; holle frasen gebruiken.
declaratie, yr., verklaring, ,liefdesverklaring, aangifte bij de
douanen;l rekening van ,reis- en verblijfkosten (van een
ambtenaar); declareeren, verklaren, aangifte doen; in rekening
brengen.
déclassé, Fr., persoon, die van een hoogeren maatschappelijken
rang afgedaald is.
declineeren, Fr., verbuigen (van een zelfst. naamw.); afwijken (van
de magneetnaald); afwijken (een aanbod); declinatie, vr., verbuiging; afwijking; afwijzing.
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décolleté, o. Fr., = het decolleteeren, bloot dragen' van hals,
boezem en schouders.

deconcerteeren, Fr., verijdelen; (iemand.) in de war brengen.
dkonfiture, y r. Fr., ondergang; faillissement.
decor, m. Fr., wat dient om to versieren; tooneelschermen; decoratie, y r. Fr., versiering; ridderorde; decoratief, wat dient tot
opluistering; decorateur, decoralieschilder; behanger, versierder;
decoreeren, versieren; een ridderorde geven; decorum, o. Lat.,
fatsoen, welvoegelijkheid; uiterlijke eerbaarheid.

decreet, o. Lat., besluit, edict.
decrediteeren, in opspraak brengen; iemand zijn crediet (ook fig.)
doen verliezen,

decrescendo, It. muz , in kracht afnemend.
decretalen, verzameling pauselijke besluiten, kerkelijke wetten;
decreteeren, verordenen, vaststellen.
decurio, Lat., bij de Romeinen de aanvoerder van een decuria, d.i.
een afdeeling van 10 ruiters of ook: een raadslid van een provinciestad.
dedaigneus, Fr.. minachtend.
dedicatie, y r. Ir., opdracht in een bock.
deduceeren, Lat., aftrekken, herleiden, bewijzen; deductie, vr.,
aftrekking; gevolgtrekking.
de facto, Lat. feitelijk, (tegenst. de juke).
defect, Lat., waaraan iets ontbreekt; gebrek, leemte; dêfectueus,
Fr., gebrekkig
defensie, yr. Fr., verdediging; defensief, verdedigend.
defereeren, Lat. verleenen (van waardigheden): toestaan; aanbrengen; afvorderen (van een eed); deferentie, y r., toegevendheid;
ontzag, eerbied.
deli, m. Fr., uittarting.
deficit, o. It., het tekort, het ontbrekende.
Milk m, Fr. het voorbijtrekken (defileeren) van troepen of van
personen voor een hooggeplaatst persoon.
definieeren, Fr., bepalen, omschrijven; definitie, Yr. Fr., bepaling;
definitief, voor good, voortaan niet meer veranderend: afdoend.
decoreeren, Fr., ontmaagden; defloratie, yr., ontmaagding.
defraudant, Lat., bedrieger; smokk.elaar, defraudeeren, bedriegen;
smokkelen.
defterdar, T., minister van financien in Turkije.
degarneeren, Fr , ontblooten, ontdoen.
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degeneratie, yr. Fr., ontaarding; degenereeren, ontaarden.
dêgolit, m. Fr., walging, afkeer; dègotiteeren, walging, afkeer inboezemen; d6gotitant, walgelijk.
degradatie, yr., terugzetting in rang; degradeeren, in rang terugzetten.
degressie, yr. Fr., afneming, vermindering; degressief, afnemend,
verminderend.
degusteeren, Fr., proeven; met veel smaak eten of drinken.
de gustibus non est disputandem, Lat., over den smaak valt niet te
twisten.
deificeeren, yr. Fr., vergoddelijken.
Dei gratia, Lat., bij de gratie Gods.
delsme, o. Lat. (van Deus, God), geloof aan God door de rede met
verwerping van het geloof dat God zelf door openbaringen, enz.
eenigerlei godsdienst zou hebben verkondigd en helpen verbreiden en in het algemeen van alle positieve godsdienstleer; deist,
aanhanger van het deisme.
dejeuneeren, Fr., ontbijten; dejeuner, ontbijt; ontbijtservies:
d6jeuner a la fourchette, warm ontbijt; dêjeuner dinatoire, nitgebreid ontbijt, wat later op den dag, dat tevens het diner moet
vervangen.
de jure, Lat., van reehtswege, rechtens.
dekanaat, o. Lat., de waardigheid van deken; dekanie, vr, het ge-'
bied van een deken.
delcredere, It., vergoeding aan den commissionair wegens het borg
staan voor de betaling.
del(eator), Lat., men late weg (op drukproeven).
delegatie, vr. Fr., afvaardiging; overdracht; delegeeren, at vaardigen ; overdragen.
delenda Carthago, Lat., Carthago moet verwoest worden (maanroep waarmede Cato de Oude (237-142 v. Chr.) iedere redevoering in den Romeinschen senaat, onversehillig over weak onderwerp, eindigde), vandaar fig: hardnekkig yastgehouden gedaehte,
idee fixe.
deliberatie, yr. Fr., beraadslaging; delibereeren, beraadslagen, overleggen.
delicaat, Fr., kiesch, fijn, teer; delicatesse, yr. Fr., kieschheid; uitgezochte lekkernij; delicieus, Fr., heerlijk, kostelijk,
lekker.
delict, o. Lat., misdaad, vergrijp; (Mit d'opinion, Fr., meeningsmis-
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drijf (dat gezocht wordt in het hebben van een sterk afwijkende
meening op sociaal of op politiek terrein).
delimitatie, yr. Fr., afbakening; delimiteeren, afbakenen.
del(ineavit), Lat., op kopergravures: heeft bet geteekend.
delinquent, n. Lat., misdadiger, overtreder.
delireeren, ijlen; delirium, o. Lat., ijlhoofdigheid; delirium tremens,
dronkaardswaanzin.
deloyaal, Fr., oneerlijk, ontrouw.
delta, Gr., de letter D (die den vorm van een driehoek had), de
driehoek, gevormd door de uitmondingen van een rivier.
demagogie, yr. Gr., politieke toestand, waarbij de maeht in handen
van de mass y is; volksmisleiding; demagoog, iemand die op de
hartstoehten van het yolk werkt om inyloed to krijgen, yolksmenner.
demang, Mal., distrietshoofd.
demarcatie, yr. Fr., afbakening; grensscheiding.
demasquê, o. Fr., het oogenblik dat op een gemasherd bal de maskers afgenomen worden.
dementi, o. Fr., logenstraffing.
demi-monde, Fr., de wereld der voorname liehtekooien; demimondaine = courtisane.
demissie, yr. Fr., ontslag; demissionneeren, ontslag aanvragen;
dêmissionnaire, die ontslag aangevraagd heeft.
demiurg, Gr., werkmeester, kunstenaar; de scheppende god in de
wijsbegeerte van Plato.
demobiliseeren, bet Leger op vredessterkte terugbrengen.
democraat, y r. Gr., voorstander van de volksregeering; volksvriend;
democratie, yr. yolksregeering; de yolksklassen, die naar inyloed
op de regeering streven; democratisch, wat in dat streven past;
demographie, yr., yolksbesehrij ying, studie der volkeren ten opzichte van bun staatkundige en maatsebappelijke instellingen.
demonetiseeren, buiten omloop stollen (van munten).
demonstratie, yr. Fr., betoog; aanschouwelijke voordracht; betooging; demonstratie ad absurdum, bewijs nit 't ongerijinde;
demonstratief, betoogend, bewijzend; demonstreeren, bewijzen,
betoogen, aantoonen.
demonteeren, Fr., nit bet zadel lichten; onbruikbaar maken (van
geschut).
demoralisatie, yr. Fr., zedenbederf; demoraliseeren, de zeden verbasteren; moedeloos maken.
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de mortuis nil nisi gene ! Lat., van de dooden mag alleen het goede
gezegd wordenl
demon, m. Gr., geest, kwelgeest; demonisch, bezeten, waanzinnig;
demonisme, o. het geloof aan geesten.
demos, Gr., het yolk.
denarie, yr., oud-Rom. zilveren munt ter waarde van ongeveer 40
cents.
denatureeren, met accijns belaste waren (zout, spiritus) onbruikbaar maken voor consumptie, maar niet voor andere doeleinden (in verband met de accijns-ontheffing).
denier, Fr., penning, duit; oprichtersaandeel in een mijn.
denominatie, yr. Lat., benaming, benoeming.
denonceeren of denuncieeren, aangeven bij het gerecht; verklikken; denunciant, aanbrenger, verklikker.
densiteit, Yr., dichtheid.
dent, m. Fr., tand; spitse bergtop; dentist, tandarts.
Deo favente, Lat., met Gods hulp ; Deo gratias, Lat., G ode zij dank;
Deo volente, Lat. met Gods wil.
departement, o. Fr.. naam der provincie in Frankrijk ; ministerie;
afdeeling van een genootschap; departementaal, wat tot het
departement bell° ort.
depeche, yr. Fr., ambtsgericht; telegram.
dependentie, yr., dependance, vr. Gr, afhankelijkheid; bijgebouw;
toebehooren.
deplorabel, Fr., jammerlijk, ellendig.
deployeeren, ontplooien, in slagorde komen.
deponeeren, Lat. in bewaring geven, indienen (van een klacht).
deportatie, yr. Fr_ verbanning naar een strafkolonie; deporteeren,
verbannen (van misdadigers).
deposita, mrv., (enkelvoud deposito) Lat., in bewaring gegeven
gelden; depositaire, die in bewaring geeft; depositie,vr.,bewaargeying; getuigenis voor de rechtbank; deposito-bank, bank, die
geld tegen rentevergoeding in bewaring (Kdeposito) neemt;
OW, o. Fr., bewaarplaats; hetgeen in bewaring gegeven wordt;
ten verkoop gegeven yoorraad.
depreciatie, yr. Fr., waardevermindering; deprecieeren, in waarde
verminderen.
depressie, vr. Fr., Baling; gedruktheid; deprimeeren, neerdrukken.
de prof undis, Lat., uit de diepte (roep ik tot ill Ps. 130), begrafe-
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nisgezang in de R. K. kerk.
deputaat, afgevaardigde; deputatie, yr. Fr_ afvaardiging, bezending, eenige personen, die te samen afgevaardigd (gedeputeerd)
zijn.
derailleeren, Fr., ontsporen.
derangeeren, Fr., storen, hinderen.
derivatie, yr., (woord)afleiding.
dernier cri, Fr. het laatste modesnufje.
derogeeren, Fr., te kort schieten in waardigheid.
deroute, yr. Fr., wanordelijke vlucht van verslagen troepen.
derriere, yr. Fr., achterste.
Der Wahn ist kurz, die Reu ist lang, D., De verblinding duurt kort,
het berouw duurt lang (citaat uit Schillers Lied von der Glocke).
derwisch, Mohammedaansche bedelmonnik of pelgrim.
desastre, mr. Fr., ramp ; desastreus, rampspoedig;
desavoueeren, Fr., loochenen, (iemands handelingen) niet goedkeuren, niet bekrachtigen.
deserteeren, Fr., uit den dienst, van zijn post wegloopen; desertie,
yr., het wegloopen.
desespereeren, Fr., wanh open.
deshabille, o. Fr., nacht-, ochtendgewaad.
desiderata, mrv. Lat., de verlangde, gewenschte dingen.
desinfecteeren, Fr., ontsmetten; desinfectie, yr., ontsmetting.
desiratum, o. Lat., het vereischte, het begeerde.
desolaat, o. Lat., verlaten, verwoest, troosteloos; desolate boedel,
boedel, de niet aanvaard wordt om de vele schulden, waarmee hij
bezwaard is; desolatie, yr., diepe treurigheid ; verwoesting; desoleeren, verwoesten; in diepe droefheid brengen.
desceuvre, Fr., leeglooper, nietsnutter.
desorganiseeren, Fr., in de war sturen; desorganisatie, yr., verstoring, verwarring.
desperaat, o. Lat., wanhopig, radeloos; desperado, Sp., wanhopige
waaghals, iemand die niets meer to verliezen heeft.
despoot, Gr., onbeperkt (despotisch) heerscher; despotisme, o.,
dwingelandij.
des Pudels Kern, m. D., het fijne van,de zaak; de hoofdzaak.
dessa, Mal., dorp.
dessendiaan, drukletter ter dikte van 10 punten.
dessous, mrv. Fr., de geheime bijzonderheden.
destroyer, Eng., torpedojager of -vernieler.

92

DES—DIA.

desunt cmtera, Lat., de rest ontbreekt.
detacheeren, Fr., militairen of ambtenaren van hun standplaats
tijdelijk elders heenzenden; detachement, .o, afgezonden troep
soldaten.
detail, m. Fr., bijzonderhied; verkoop in het klein; detailleeren,
in bijzonderheden beschrijven of teekenen; detailsonrv., bijzonderheden, kleinigheden.
detective, Eng., geheime politieagent.
detentie, yr. Fr., opsluiting; detineeren, opsluiten.
determineeren, Fr., bepalen, besluiten, vaststellen; determinisme,
o., leer der voorbeschikking.
detestabel, Fr., verfoeielijk.
detour, in. Fr., kronkelweg, uitvlucht.
deus ex machina, Lat. (bij de Ouden), god of engel, die op het einde
van een tooneelspel verscheen om den knoop to ontwarren;
onverwacht verschijnend persoon die alles weer in 't reine
brengt.
Deuteronomium, herhaling der wet (het vijfde bock van Mozes).
deveine, Yr. Fr., aanhoudende tegenslag.
deviatie, yr., afwijking.
de visu, Lat., door eigen aanschouwing.
devoot, Fr., god yruchtig, ook: schijnheilig; devotie, yr., godsyrucht.
dewan, titel van den worst van Nepal.
dextrine, yr. stijfselgom, nit aardappelmeel bereide gomachtige
zelfstandigheid.
dey, Ar., van 1600 tot 1830 titel van het opperhoofd van Algiers.
diabetes, in. Gr., suikerziekte.
diakoon, Gr., ziekenverpleger, behoorend tot eene Protestantsche
godsdienstige vereeniging.
diabolisch, Fr., duivelachtig, helsch.
diadeem, o., hoofdwrong der Perzische en Egvptische koningen;
zinnebeeld der koninklijke waardigheid (kroon); kostbaar
haarsieraad.
diagnose, yr. Gr., het onderkennen eener ziekte; diagnostiek, yr.,
leer van de kenmerken der ziekten.
diagonaal, yr. Gr., hoekpuntslijn, schuine lijn.
diagram, o. Gr., schets, voorstelling van een geheel door lijnen en
cijfers.
dialect, o. Gr., tongval, gewestelijke taal; dialectiek, yr., redeneerkunst, toegepaste logica, spitsvondigheid.
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dialoog, m. Gr., samenspraak.
diameter, m., middellijn; diametraal, wat tot de middellijn
behoort; lijnrecht (diametraal tegenovergesteld).

diapason, Fr., toonomvang van een stem of een instrument; stemvork: fig.: toon, grondtoon.

diaphragma, o. Gr., middelrif.
diapositiet, o., glasplaat, die bij doorvallend licht een positief
beeld geeft.

diaspora, yr. Gr., verstrooiing ,inz. de buiten Palestina verstrooide
Joden en in de le eeuw na Chr. de buiten de Chr. gemeenten in
het H. Land wonende Christenen.
diavolo, It., duivel.
diatribe, yr. Fr., bittere, heftige kritiek (inz. in gesehrifte).
dictaat, o., dat wat men voorzegt om op te laten schrijven (dicteert) ; dictator, Lat., onbeperkt gezaghebber in Rome in tijden
van gevaar; dictatoriaal, met onbeperkt gezag bekleed; dictatuur, Yr., regeering van een dictator; dictie, yr., zegging, zeggingswijze; dictionnaire, m., woordenboek; dictum, o., spreuk,
uitspraak.
didactiek, vr. Gr., onderwijskunst; didactisch, onderwijzend, leerend.
didet, o. Cr., leefregel; ziekenkost.
dies, Lat., dag; dies ater, ongeluksdag; dies kw dies Him, dag des
toorns, die dag! (begin van een kerkgezang over het laatste oordeel); dies natalis, geboortedag; stichtingsdag van een universiteit.
Die Toten reiten schnell !, D., de dooden gaan snel yoorbij, zijn
snel vergeten (eitaat nit Burgers Lenore).
Dieu et mon droit !, Fr., God en mijn recht!
diffamatie, vr., lastering, eerroof; diffameeren, lasteren.
differentieele rechten, inkomende rediten, verschillend naar gelang de landen van waaruit de goederen ingevoerd worden;
voorkeurreehten.
difficulteeren, Fr., bezwaar maken.
digereeren, Fr., verteren, verduwen; digestie, Yr., spijsvertering;
digestie-visite, visite, die men een paar dagen, nadat men bij een
familie gedineerd heeft, 's middags bij die zelfde familie maakt.
dignitaris, Lat., waardigheidsbekleeder ; digniteit, Fr. yr., waardigheid.
digressie, yr. Fr., afdwaling; uitweiding: tussehenspel.
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dii majorum (gentium), de hoogere goden, dii minorum (gentium),
de lagere goden, (beide ook fig.).

dilemma, o. Gr., lastige keus tusschen twee onaangename Bingen.
dilettant, m. It., die een kunst of -wetenschap uit liefhebberij beoefent; dilettantisme, o. leeken- of amateurswerk.
diligentia, vr. Lat., naarstigheid; zorgvuldigheid; diligent verklaren, den last opdragen bij voortduring tot een zeker doel werkzaam to zijn.

diluviaal, in vOOrhistorischen tijd door aanslibbing gevormd;
diluvium, o., de diluviale grond.

dimensie, vr. Lat., afmeting (lengte, breedte, hoogte).
dim(inuendo), It., in kracht afnemend; diminutief, o. Fr., verkleinwoord.

Ding an sich, o. D., uitdrukking uit Kants wijsbegeerte, beteekent
ongeveer: het ding als voorwerp van het zuivere denken, dus
ontdaan van alles wat voorwerp is van de waarneming der zinnen. Daar wij ons geen ding kunnen voorstellen zonder zijn eigenschappen en toestanden, ligt het Ding an sich buiten de
grenzen van ons waarnemingsvermogen.
diner, I r. middagmaal.
dinner, Eng.
diocees, o., ambtsgebied van een bisschop; diocesaan, geestelijke
die tot het diocees behoort.
dioptrie, eenheid van convergentie bij lenzen; dioptrische kleuren,
kleuren, die door breking van het licht ontstaan.
diorama, o. Gr., schilderij van groote afmeting, die bij gewone belichting en bij doorvallend licht aan de toeschouwers vertoond
wordt; in het laatste geval verandert door aan de achterzijde
aangebrachte beschildering de voorstelling op verrassende wijze:
wat bijv. bij gewone belichting een landschap bij zonlicht is,wordt
bij doorvallend licht hetzelfde landschap bij storm en onweder.
diphteritis, vr. Gr., ontsteking van de slijmvliezen van luchtpijp en
strottenhoofd.
diplomaat, staatsman, die belangen van zijn land in den vreemde
behartigt; sluw mensch; diplomatie, y r. staatsmanskunst;
diplomatisch, sluw, listig.
directieven, aanwijzingen, waarnaar men zich heeft to richten.
directorium, o. Lat., de gezamenlijke directeuren; directrice,
y r. van directeur, het Directoire, de regeering van 3 directeuren
in Frankrijk (1795-1799); Directoire-kostuum, dames-kostuum,
opvallend vooral door de op zijde gespleten rok.
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directe belastingen, belastingen, die in geld rechtstreeks van de
burgers geheven worden.
dirigeable, m. Fr., bestuurbare luchtballon.
dirigeeren, Fr., besturen, leiden, zenden; dirigent, leider van een
muziekkorps.
discipel, Lat., leerling, aanhanger; disiplinaire straf, straf, die door
een chef aan een ondergeschikte opgelegd wordt; discipline, vr.,
tucht; geeseling ; diciplineeren, aan tucht wennen.
disconteeren, It., een wissel betalen vOcir den vervaldag onder
aftrek van een kleine vergoeding (het disconto).
discours, o. Fr., gesprek; redevoering.
discrediet, o., wantrouwen; slechte naam.
discreet, Fr., bedachtzaam, beschikken; discretie, vr., bescheidenheid ; discretionnaire macht, bevoegdheid aan den rechter toegekend om sommige maatregelen to nemen naar e igen inzicht.
disculpeeren (zich), zich verontschuldigen, zich rechtvaardigen.
discus, m. Lat., schijf, werpschijf.
discussie, vr. Fr., bespreking, beraadslaging; discuteeren, Fr.,
over iets van gedachten wisselen.
disharmonie, yr. Lat., oneenigheid ; wanklank; disharmonieeren,
niet bij elkaar passen.
dislocatie, yr., verschuiving van een spier of een been; verspreiding van troepen over verscheidene garnizoenen.
dispache, yr. It., contract wegens averij aan een schip ; dispacheur, rechtsgeleerde, die averij-taken behandelt, dispaches
opstelt, enz.
dispens (spen), Mal., dienkamer.
dispensatie, yr. Lat., ontheffing, vrijstelling; dispenseeren, ontheffen.
disponeeren, Lat., beschikken (over geld), inrichten ; disponibel,
beschikbaar ; gedisponeerd zijn, gestemd zijn; dispositie, yr.
beschikking.
disproportie, yr., onevenredigheid.
disput, o. Fr., woordenstrijd over een geleerd onderwerp ;
disputeeren, redetwisten.
disqualificeeren, Fr., het wegens bedrog o. a. buiten mededinging
stellen van een paard bij de wedrennen.
dissenter, Eng., andersdenkende, die niet tot de Eng. staatskerk
behoort. (In ons land, de Protestanten buiten de Ned. Herv.
Kerk).
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dissertatie, vr. Lat., academisch proefschrift.
dissident, Lat., andersdenkend in politiek of godsdienstig opzicht.
dissimuleeren, Lat., veinzen.
dissolving views, mrv. Eng., veranderende lichtbeelden.
dissonant, m. Fr., wanklank.
distantie, y r. Fr., afstand.
distichon, o. Gr., twee-regelig vers, inz. bestaande nit een hexameter en een pentameter.

distilleeren, Fr., overhalen, stokes, branders; distillatie, Yr., bereiding (van sterke dranken), het overhalen ; distillateur, brander.
distinctie, y r. Lat., verschil; voornaam voorkomen, deftigheid;
distinctiet, onderscheidend kenmerk, ambtsteeken; gedistingeerd, voornaam, deftig.
distractie, Yr. Fr., Yerstrooidheid; distrait, verstrooid.
distribueeren, Fr., verdeelen, uitdeelen, uitreiken; de letters van
het zetsel weer over de vakjes van de letterkast y erdeelen ;
distributie, y r., verdeeling, enz.
district, o. Lat., rechts- of ambtsgebied.
dithyrambisch, Gr., vol geestdrift en bezieling.
diva, It. (de goddelijke), beroemde zingers.
divageeren, Lat., raaskallen, ijlen; divagatie, vr. het ijlen, raaskallen; onzin.

divergeeren, Lat., slit elkaar loopen (van twee lijnen, van twee
meeningen).

divan, T., soort sofa of canapé zonder leaning; de rand van den
sultan in Tnrkije, ook: de Turksche regeering.

divers, Lat. verschillend, diversen, versehillende Bingen; diversie, vr. afleiding.
diverteeren (zich), Fr., zich vermaken, verstrooien; divertissement, vermaak, uitspanning; tussehenspel met zang en dans.
divide et impera! Lat., verdeel en heersch! (d. zaai tweedraeht
en overwin dan de elkaar bestrijdenden).

dividend, o. Lat., aandeel in de winstuitkeering.
divi-divi, y r., soort run- of looistof nit tropisch Amerika.
divisie, y r., Fr., afdeeling.
Divina Commedia, It. de Goddelijke Komedie, beroemd gedicht
van Dante (1265-1321).

divinatie, y r., voorspelling; voorgevoel.
dixi, Lat., ik heb (het) gezegd.
djagoeng of djagong, Mal., mais, Turksche tarwe.
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djahat, Mal., slecht mensch, „kwaadwillige" (naam, waarmede
men in Indie aanduidt wie tegen ons gezag oorlog voeren).
djaksa, Mal., inlandsche fiskaal.
djati, Mal., Indische eik.
djawa, Mal., Java, Javaansch; dokter djawa, inlandsch arts.
djimat, Mal., talisman.
doceeren, Lat., onderwijzen; docent, leeraar; dociel, leerzaam ;
gedwee; doctor, leermeester; hoogste academische grand,
doctoraal (examen), het examen voor den doctorsgraad, (dat
den titel geeft van doctorandus en het recht om door het verdedigen van een proefschrift, den doctorsyraad to haler); doctoraat, de waardigheid van doctor.
doctor(Dr.) jur.(is), med.(icinm), phil(osophise), theol.(ogim),
doctor in de rechten, in de medicijnen, in de wijsbegeerte, in de
godgeleerdheid.
doctrinair, Fr., bekrompen en hardnekkig vasthoudend aan een
bepaalde leer.
document, o. Fr., bewijsstuk; documenteeren, met bewijsstukken
staven.
doema, yr. Russ., volksvertegenwoordiging.
doekoen, Mal., dokter, arts; vroedvrouw.
doeloe, Mal., vroeger, yoorheen, vorig.
doerak, Russ. „ezel" ; in ons land heeft het ook de beteekenis
van deugniet. Ifet wordt als scheldwoord gebruikt.
doeri, Mal., stekel, doom.
dogcart, Eng., tweewielig open rijtuig met twee zitplaatsen rug
aan rug.
doge, It., (hertog), hoofd der republiek van Venetic of Gonna.
dogma, o. Gr., (mrv. dogmen), leerstuk, leerstelling (op geloolsgebied); dogmatiek, vr., geloofsleer; dogmaticus, die streng
vasthoudt aan de do(puen; dogmatisch, leerstelling, dogmatiseeren, leerstellingen verkondigen. (Al deze woorden hebiwn
de nevenbeteekenis van star en strak vasthouden zonder
dieper onderzoek omtrent de juistheid van wat men
aanneemt.)
dokter djawa, Mal., inlandsch arts.
dolce far niente, It., het zoete nietsdoen.
doleantie, vr., de beweging tot afscheiding, van de Ned. lien-.
Kerk in het einde der vorige eeuw (door de doleerenden).
dollar, m. Eng., Amerikaansche rijksdaalder.
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dolman, in. Turkscli en Ifongaarseh, huzarenbuis met tressen
versierd.

dolmen, m. (Keltisch), hunnebed.
Dolmetsch(er), D., vertaler.
dolus, m. Lat., list, bedrog, boos opzet, dolus eventualis, opzet,
waaruit eventueel lets slechts kan voortkomen.

domestieken, mrv. Fr., bedienden, het dienstpersoneel.
domicilie, o. Lat., wettige woonplaats; zich domicilieeren, zich
metterwoon vestigen.

domina, tat., gebiedster; dominant, overheerscher, dominatie,
vr., o y erheerschend; domineeren, beheerschen, gebieden; dominium, o., heerschappij, bezit, eigendom (vandaar domein, het
bezit van den staat of van den worst); dominus, beer; dominee.
domino, in. It., wijde kapmantel voor maskerades.
domes, tat., huffs.
dom, Port., peer.
don, Sp., beer; donna, dame.
donateur, Fr., begunstiger; donatrice, begunstigster ; donatie,
schenking.

Don Juan, gewetenlooze vrouwenverleider.
donna 6 mobile, It., de vrouw is veranderlijk.
Don Quichote, dolende ridder ; Don Quichottisme, (INN-az° zucht
naar avonturen, bet met alle geweld, onge y raagd en te ongelegener tijd, optreden als verdediger van deugd, eer, enz.

dorso. It., zie: in dorso.
dos-a-dos, Fr. (rug tegen rug), tweewielig rijtuigje met vier zit,plaatsen.

doseeren, de dosis bepalen; dosis, Yr. Gr., hoeveelheid (van een
geneesmiddel); ook fig. (mrv. doses).
dossier, o. Fr., bundel stukken op eenzelfde zaak betrekking hebbend.

dotatie, y r. Fr., schenking van goederen of jaargelden aan de kerk,
aan vorsten, enz.; doteeren, besehenken.
douairiére, Fr., adellijke weduwe.
douane, y r. Fr., grenskantoor voor de in y oerrechten ; douanier,
grensbeambte.

doubleeren, Fr., verdubbelen; het zich in twee afdeelingen splitsen
van een tooneelgezelschap, waardoor het op twee plaatsen gelijk
spelen-kan; doublet, o., dubbel exemplaar (van een boek, enz).
douceur, y r. Fr., geschenk in geld, fool.
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douche, yr. Fr., stortbad.
do ut des, Lat., ik geef opdat gij gevet.
douteus, Fr., twijfelachtig.
doux pays ! Fr., 'n lief landl (ironisch).
Downingstreet, straat, waar te Londen het ministerie van buitenl.
zaken gevestigd is; de naam ervan wordt derhalve kortheids.
halve gebruikt om dat ministerie aan te duiden.
down, Eng., neergeslagen; moe, mat.
doyen, Fr., deken, de oudste in dienstjaren van het corps diplomatique ; doyen d'Age, de oudste naar jaren.
doxaal, o. Lat., in de Kath. kerken: het traliehek of de balustrade tusschen het schip en de ruimte onmiddellijk voor het
altaar.
drachme, yr. Or., Grieksche munt (ongeveer 50 cents).
draconisch, Or., buitengewoon streng (naar de „met blood geschreven" wetten van den Atheenschen wetgever Draco, zesde eeuw
v. Ohr.)
dragonnade, yr., vervolging der Protestanten in Frankrijk door de
ruiterij van Lodewijk XIV; met geweld doorgezette maatregelen tegen de volksopinie in.
draineeren, Fr., droogleggen van landerijen door ondergrondsche
afvoerbuizen (drains, mrv. Eng.).
drama, o. Or., tooneelspel; dramatisch, wat het tooneel betreft;
treffend; dramatiseeren, voor het tooneel bewerken; dramatis
personae, de in het stuk optredende personen, de er in voorgestelde karakters; dramaturg, tooneelschrijver.
drapeeren, Fr., met dock omkleeden; in wijde plooien omhangen;
draperie, Yr., versiering met ruim geplooid dock; behangsel
(van stof).
drastisch, hevig werkend, aangrijpend.
drawback, Eng. uitvoer-premie; fig.: later ge yolg, terugstoot.
dreadnought, Eng., „vrees niets", naam van het eerste pantserschip van bijna 20 000 ton inhoud, in Engeland gebouwd
1705 en bewapend met 10 kanonnen van 30,5 citi. De naam is
later soortnaam geworden voor dergelijke schepen. Nog grootere
noemt men superdreadnoughts.
dress, Eng., kleeding, kostuum.
dressoir, m. Fr., aanrechttafel.
Dritte im Bunde, D., derde in het (vriendschaps)verbond.
drogman, tolk bij de Turken.
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droit de naissance, Fr., geboorterecht.
droschke, Yr. Russ., stationeerend huurrijtuig.
drossen, Barg., op den loop gaan, deserteeren.
druIde, Fr., priester bij de GalHers.
dryade, Gr., boom-, bosehnimf.
dualisme, o. Lat., leerstelsel, dat twee tegenstrijdige, oorspronkelijke beginselen aanneemt (bijv. God en Satan, het goede en
het kwade, ziel en liehaam); tegenstrijdigheid.
dubieus, Fr., twijfelaehtig, onzeker.
dubloen, Sp., oude Spaansclie en Spaansch-Amerik. gouden shunt,
waarde p1. in. / 16.—.
ducdalf, ^n., zwaar aaneengeklonken paalwerk in havens en rivieren ingeheid, om er de sohepen aan vast to leggen.
duenna, Sp., goevernante van een jonge dame.
duet, o. Fr., tweestemmig gezang (=- duo, Ital.).
du haut de sa grandeur, Fr., lotted. „vanaf de hoogte van zijn
grootheid", men bezigt doze uitdrukking ironisch inn de neerImigendheid aan to duiden van een, die zichzelf zeer hoog stelt.
dukaat, in., Ond-1 loll. gotulen munt ter waarde van pl. M. 1 5.50;
dukaton, Cud-I toll. 'mint (ook Liiir(ien ri:jder genaamd) pl. in.
/ 3.15.

Dulce et decorum est pro patria mori, tat., zoet en roemrijk is het,
voor het vaderland to sterven (eitaat nit Iforatins' Oden).
dulcinea, vr. Sp., liefje.
dum-dum-kogel, Eng., ontplofbare kogel, die vreeselijke wonden
maakt en waarvan het gebruik in den oorlog verboden is.
Dum Roma deliberat, Saguntum perit, tat., terwijl Rome beraadslaagt (inplaats vats te hulp to snellen), gnat Saguntum
ten gronde.
duodecimo, tat., boekformaat (een vel in twaalven gevouwen);
in duodecimo, fig., in miniatuur.
dupe, Fr., bedrogene, gefopte; dupeeren, bedriegen, teleurstellen.
duplicaat, o. Lat., dubbel exemplaar; dupliek, vr. beantwoording
van de repliek ; in duplo, in twee exemplaren.
durabel, Fr., duttrzaam (Hid: kostbaar!)
dura lex sed lex, hat., de wet is hard, maar 't is de wet.
durbar, o., Eng., andientie-zaal, receptie bij een Eng.-Ind. worst.
du sublime au ridicule it n'y a qu'un pas, Fr., van het verhevene
naar het belaehelijko is maar een stap, (gezegde van Napoleon
op zijn vlueht nit Rusland).
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dutch, Eng., Nederlandsch; Dutchman, Nederlanden
dynamica, Gr., leer der krachten en der bewegingen; dynamo, yr.,
werktuig, dat mechanische kracht omzet in electriciteit; dynamometer, in. krachtmeter.
dynastie, vr., vorstengeslacht; reeks vorsten nit eenzelfde finis;
dynastiek, wat met de of een dy nastic) in verband stoat.
dysenterie, vr. Gr., ontsteking van het darmvlies, die een pijnlijke,
bloederige ontlasting veroorzaakt.
dyspepsie, Yr., slechte spijsvertering.
dzjioe-jitsoe, Jap. zie jioe-jitsoe.

E.
250; e. o. = ex officio, ambishalve; E. — Excellentie, titel van een minister, of Eminentie, titel van een kard inaal.
earl, Eng., graaf.
easy-chair, Eng., gemakkelijke stoel, ruststoel.
Ebenburtigkeit, y r. D., het van gelijke geboorte zijn (als de Duitsche bonds y orsten). In den loop der geschiedenis werden vele
Duitsche vorsten, graven en heeren, gemediatiseerd, (z. a.),
zij behielden lion Ebenbiirtiykeit, d. We yer' gelijken der nog
regeerende vorsten; het hoofd van milk een familic voert nog den
titel van „regeerend yorst."
eben haëzer, Ilebr., steen der hulp (I. Sam. VII : 12).
eboniet, Fr., door toevoeging van 20 d 40 pet. zivavel geharde,
zwart-glimmende caolitchotte.
ecart6, Yr. Fr., kaartspel voor 2 personen met 32 kaarten; ecarteeren, verwijderen, terzijde schuiven of leggen.
ecce homo ! Lat., ziet, de mensch! (Jolt. XIX:5).
6chappade, Fr., vr. overijlde, lichtzinnige load; echappement, o.,
onder deel in een nurwerk, hetwelk door den slinger of de
onrust in beweging gebracht wordt en, op de schakels van het
schakelrad stuitend, de beweging van dit laatste regelt.
echauffeeren, Fr., verhitten.
èchec, o. Fr., misiukking, nederlaag.
klaireur, Fr., verkenner.
eclatant, Fr., schitterend.
eclecticus, Gr., die nit verschillende meeningen of stelsels atm
E. (Rom. get.) =
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neemt wat hem goed dunkt to zijn; eclectisch, uitkiezend.
eclips, yr. Gr., verduistering; eclipseeren, verduisteren; zich stil
we gp akken.
econome, Fr., huisbestierder, intendant; economie, yr. orde bij
het uitgeven, bij bet beheeren; (staat)huishoudkunde, zuinigheld; economist, staathuishoudkundige; economisch, zuinig,
spaarzaam.
krasez l'infäme, Fr., vertrap het schandelijke (bijgeloof), (woord
van Voltaire).
ecru, Fr., ongebleekt, ruw.
eczeem, eczema, o. Gr., huiduitslag.
edict, o. Lat., bevelschrift, verordening.
editeur, Fr., uitgever; editor, Eng. uitgever, redacteur.
editie, vr. Fr., uitgave; oplaag van een bock; editio . princeps,
eerste uitgave.
6dredon, in. Fr., donzen dekbed.
educatie, yr., Fr., opvoeding.
effect, o. Lat., uitwerking, gevolg, schuldbrief van een staat;
effect sorteeren, uitwerking hebben; nuttig effect, het door een
werktuig voortgebracbte werkelijIce arbeidsvermogen; effectief, werkelijk, wezenlijk; het aantal werkelijk dienstdoende
soldaten; effectueeren, ten uityoer brengen.
effendi, (Turksch) beer, titel van ambtenaren.
egaal, Fr., gelijk, even groot, onverschillig.
6gard, Fr., beleefdheid, voorkoinendheid, achting.
ego, o. Lat., 1k; egoisme, zelfzucht; egoist, zelfzuchtige; egoistisch, zelfzuchtig.
Eia-poppeia vom Himmel, o. D., bet bakerliedje van den bemel,
(uitdrukking van Heine).
einverstanden, D., ems; als uitroep: accoordl
ejaculatie, yr. Lat., uitstorting, uitspuiting.
élan, o. Fr., vuur, ijver.
elastisch, Fr., rekbaar, veerkrachtig; elasticiteit, yr. veer kraclit.
eldorado, o. Sp., goudland; luilekkerland; heerlijk plekje.
electoraal, Fr., wat bij de verkiezing behoort.
electricien, Fr., werkman, die zich bezig houdt met de praktische toepassing van de electriciteit; electriseeren, fig., in
geestdrift brengen, bezielen; electrocuteeren, terechtstellen
door middel van eletriciteil; electrocutie,
zulk een terecht-
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stelling; electro-magnetisch, wat berust op toepassing van de
electrciteit en het magnetisme (de telegraaf, bijv. electronen,
kleinste electrisch geladen deeltjes, die een massa hebben, 2000 x
kleiner dan die van het waterstofatoom, uit hun beweging
verklaart men de electrische stroomen en stralingen; electrotechniek, y r., de technische toepassing der electriciteit, electrotechnisch ingenieur, ingenieur voor de technische toepassing
der electriciteit; electro-therapie, y r., behandeling van zieken
door electriciteit; electrificatie, yr., het in electrische tractie
veranderen (electrificeeren) van gewone tractie bij spoor- en
stoomtramwegen.
elegantie, Yr. Fr., sierlijkheid, keurigheid.
elegie, y r. Cr., treurzang, klaaglied.
element, o. Lat., grondstof, enkelvoudige stor, wat onontbeedijk
is voor iemand of lets; elementair, Fr. wat tot de eerste beginselen van een wetenschap behoort.
elevator, in. Lat., lift, graanznigmachine; eléve, in. Fr. 'ceding,
kweekeling.
Elfer, in. D., de Rijnwijn van 1911.
elimineeren, Fr., uitwerpen, verwijderen; in de algebra: een in
onderscheidene vergelijkingen Yoorkomende onbekende daaruit
wegwerken.
elite, y r. Fr., keur, bloom, de besten.
elixir, o. Arab., geneeskrachtige of andere drank, waarin zekere
bestanddeelen in alcohol opgelost zijn.
leve !, vivat!
eljen !
ellips, y r. Cr., langwerpig rond vlak; weglating van letters en
woorden; elliptisch, langwerpig rond.
eloquentie, y r. Fr., welsprekendheid.
eludeeren, Fr., ontwijken, doen inislukken, misleiden.
Elyseum, o , of de Elyselsche Velden, (Gr. label) het verblijf der
gelukzaligen in de onderwereld.
emanatie, y r. Fr., uitvloeiing, onzichtbare uitstrooming; fig.
openbarnig.
emancipatie, y r. Fr., vrijlating, vrijmaking, gelijkstelling voor de
wet; zich emancipeeren, zich y rijmaken (ook van vooroordeelen, conventies, enz.).
emballage, y r. Fr., verpakking ; emballeeren, verpakken, inpakken;
emballeur, pakknecht.
embarcad0e, in, Fr., aanlegplaats, steiger, perron.
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embargo, o. Sp., tijdelijke inbeslagneming van vreemde sehepen
in oorlogstijd.
embarkeeren, Fr., insehepen, aan boord gaan.
embarras du choix, m. Fr., yerlegenheid waarin men komt doordat men teveel keuze heeft.
emblema, embleem, o. Gr., (mrv. emblemata) zinnebeeld; emblematisch, zinnebeeldig.
embonpoint, o. Fr., lijvigheid, gezetheid.
embouchure, vr. Fr., mond van een rivier; mondstuk van een
muziekinstrument.
embryo, o Gr., kiem, onvoldragen vrucht.
emeritus, tat., rustend (predikant, hoogleeraar); emeritaat aanvragen, ontslag, pensioen vragen.
emigrant, tat., die het land verlaat, om zich elders to vestigen;
emigratie, yr. landyerhuizing (naar); émigré, Fr., uitgewekene
(in den He y olutietijd); emigreeren, uitwijken, yerbuizen naar
den vreemde.
titel der
eminent, Fr., uitstekend, y oortreffelijk; eminentie,
kardinalen.
good, aardig,
emmes,
emir, Ir., bevelliebber, stadhouder.
emissie, Yr. Ititgifte van een leening; emitteeren, een leening aan de
markt brengen; emittent, bankier, die een !ceiling onitteert.
emollientia, mry . Lat., weekmakende middelen.
emolumenten, tat., bijkomstige verdiensten.
emotie, Yr. Fr., ontroering, beweging; emotionneeren, ontroeren.
empereur, Fr., keizer.
emphase, Yr., Fr. nadrttk, klem.
empire, Fr., keizerrijk; in den stij1 van het eerste keizerrijk
empirie, yr. Or., kennis, die op ervaring berust; empirisme, o. leer,
dat ervaring de eenige bron van kennis is; empirist, aanhanger
filer leer.
emporium, o. tat., wereldmarkt, stapelplaats, handelsstad,
emplacement, o. Fr., terreinen v. een station, fabriek, enz.
emplooi, o. Fr., ambt, dienst ; de rol die men speelt Op het tooneel;
employe, beambte.
emporkommen, , omboogkomen, zich opwerken, Emporktimling, zie parvenu.
empyreum, Gr , vuurhemel, de hoogste hemel.
emulsie, yr. Fr., melkachtig preparaat, dat men krijgt door het
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wrijven of schudden van olie- of harsachtige zelfstandigheden
in water en een slijmerig bindmiddel.
Enakskinderen of Enakim, een geslacht van reuzen (door Mozes'
verspieders bij Hebron gevonden).
en arriére, Fr., achteruit; en avant, Fr., voornit.
en bagatelle behandelen, opvatten, op geringschattende wijze,
alsof het een kleinigheid was.
en bloc, Fr., in zijn geheel, voetstoots.
encadreeren, Fr., in lijst zetten; onder het encadreeren van troepen, verstaat men: hun goede korporaals en onderofficieren
(kader) geven.
encanailleeren (zich), zich inlaten met lieden van minderen stand.
en chef, Fr., als opperbevelhebber, upper-.
enclave, yr. Fr., door vreemd gebied ingesloten stuk land.
en corps, Fr., met z'n allen.
en croupe, Fr., acliter op het paard.
Jne_ van den pans aan de It. K.
encycliek, yr. Lat., pleehtige brief
geestelijkheden der heele wereld of aan de bisschoppen van een
bepaald land.
encyclopaedie, yr. Lat., woordenboek dat alle kennis 'en kunst
omvat; encyclopaedische ontwikkeling, algemeene, veelzijdige
ontwikkeling.
endemie, Yr., inheemsche ziekte ; endemisch, plaatselijk lieerschend.
en depot, Fr., in bewaargeving (ook ten yerkoop).
en detail, in 't klein.
endogamic, yr. de zede van to lumen met iemand van denzelfden
gtam.
endosmose, Yr. Gr., in- of opzuiging van twee vloeistoffen van
ongelijke dichtheid door een porous vlies Been.
energie, yr. Fr., kracht.
enerveeren, Lat., ontzenuwen, krachteloos maken, uitmergelen.
en face, Fr., van voren gezien.
en famille, onder ons.
enfant chêri, Fr., bevoorrechte lieveling; enfant terrible, Fr.
(lett.: vreeselijk kind), kind dat door zijn gebabbel zijn ouders
of anderen in pijnlijke verlegenheid brengt; enfants perdus, zij,
die in den strijd voorop staan en dus bijna zeker sneuvelen.
enfin, Fr., kortom, in 66n woord; als uitroep: eindelijk!
engagement, o. Fr., verloving, verbintenis; engageeren, in dienst
nemen; verbinden.
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engine, Eng., werktuig, machine; engineer, ingeniellr.
English spoken, Eng., bier wordt Engelseh gesproken.
England expects that every man will do his duty, „Engeland verwaeht, dat ieder man zijn plieht zal doen", seinde Nelson aan
zijn vloot, YOor het begin van den slag bij Trafalgar.
en hale opstellen, in twee gelederen met de geziehten naar elkaar
gewend.
enormiteit, yr. Fr., buitensporig gezegde; buitengewoon groote
domheid.
en pays de connaissance, Fr., in een bekende omgeving.
en petit comitê, Fr., in een onderonsje.
en profit, Fr., van ter zijde; in doorsnede.
enquete, yr. Fr., gerechtelijk, ambtelijk of parlemeatair underzoek.
en regle, Fr., in orde, naar den regel, volgens voorsehrift
en sautoir (dragen), Fr., een ridderorde anti een lint um den lials
dragen, zoodat het kruis op de Borst hahgt.
ensemble, o. Fr., geheel.
entameeren, Fr., aanvangen, openen (van een gesprek of een
onderhandeling).
entente cordiale, vr. Fr., innige overeenstemming; term, wattrmee het verbond tusschen Frankrijk en Engeland aangeduid
wordt.
enthousiast, Fr., geestdriftige dweper; enthousiasme, o. geestdrift.
en titre, Fr., als bonder van een recta.
entomologie, vr. Gr., inseetenkunde; entomoloog, insectenkenner.
entourage, vr. Fr., de omgeving, de personen, met vie men omgaat.
,Fr , parapluic die tev ens parasol is.
entoutcas,
entr'acte, in. Fr., parize tusschen twee bedrijven; Ideine sigaar.
entrain, 0. Fr., opgewektheid.
entre-deux, o. Fr., middenstuk, tussehenzetsel.
entrée, yr. Fr., ingang, toegang, intreegeld, intreebewijs, voorgereeht; entrée de chambre, de wijze, waarop men een kamer
binnenkomt.
entrefilet, o. Fr., kort dagbladartikcl.
entremetteur, (vr. entremetteuse), Fr., bemiddelaar, koppelaar.
entre nous, Fr., ondcr ons, onder de coos,
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entrepOt, o Fr., opslagplaats van goederen, waarvan nog gees
invoerrechten betaald zijn.
entresol, m. Fr., kamer(s) tusschen de gelijkvloersche en de eerste
verdieping.
entrez ! Fr., binnen!
en trois quarts, Fr., van een portret: zoodat het gelaat niet geheel,
maar voor 't grootste deel zichtbaar is, tusschen en profil en en
/ace in.
entweder, oder, D., van beiden e'en; 't een of 't ander.
enumeratie, y r. Fr., opsomming; enumereeren, opsommen.
en veine zijn, Fr., geluk hebben, op dreef zijn.
environs, mrv. Fr., omstreken_
en vogue, Fr., in de mode, in zwang.
eo ipso, tat., j uist daardoor, vanzelf.
Eos, Yr. (Cr. fabell.), het morgenrood.
epacta, Yr. Cr. (mrv. epacten), het aantal dagen dat op den lsten
Jan. verloopen is sedert de vorige niettwe maan.
ephemerisch, wat een dag duurt, kortstondig; ephemeriden,
mrv., daginsecten; astronomische jaarboeken, -tafels; dagbladen; verinelding van merkwaardige gebeurtenissen op elken
dag van het jaar (in kalenders).
epicurisme, Cr., het ilajagen van zinsgenot; epicurist, wellusteling, brasses.
epidiascoop, is de imam van een toestel, \vaarmede van gewone prentbriefkaarten lichtbeelden kunnen worden geprojecteerd.
epidemie, vr. Cr., besmottelijke ziekte; epidemisch, besmettelijk,
overal heerschend.
epigonen, mrv., (Gr. fabell.) naam van de zonen der zeven vorsten,
die voor Troje vielen; fig. het nageslacht; personen, die op het
gebied van kunsten en wetenschappen geen nieuw stelsel uity inden, dock voortbouwen op de bestaande grondslagen.
epigram, o.
puntdicht, scherpe zet.
epilepsie, y r. Gr., vallende ziekte; epilepticus, lijder aan vallende
ziekte
epileptici).
epilatie, vr. Fr., het wegnemen van overtollige harm; 6pilatoire/
wat de eigenschap heeft, haren to doen verdwijnen.
epiloog, y r. Cr., slotwoord, naspel.
Epiphania, y r. Cr., Driekoningendag (6 Jan.).
episch, Gr., wat tot het heldendicht behoort.
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episcopaal, Or., bissolsoppelijk, episcopaat, o., bisdom; bissehoppelijke waardigheid.
episode, Yr. Gr., ingevlochten verhaal; feit dat een deel uitmaakt
van een serie gebeurtenissen, Welke een geheel vormen.
epistel, o. Gr., brief, zendbrief; boetpredicatie.
epitaphium, Gr., grafschrift; grafsteen, tombe.
epitheton, Or., bijnaam, bijvoegelijk naamwo()rd, epitheton ornans, bijv. nmw., dat als versiering aan eels naam toegevoegd
wordt (bijv. Napoleon de Groote).
e pluribus unum, Lat., nit vele een.
epop6e, Fr., epos, o. Or., heldendicht.
époque maken, opzien verwekken.
eppur si muove ! It., en tools beweegt zij (de aarde) zich! riep
Galilei nit na zijn gedwongen haroeping.
equator, in. Lat., evennachtslijn, e yenaar, linie.
equilibreeren, Fr., in e yenwicht (èquilibre) houden; equilibrist,
koorddanser, kunstemnaker.
equipage, yr. Fr., eigen rijtuig, met al wat daarbij behoort ; scheepsbemanning; equipement, o., nitrusting, bewapening; equipeeren, uitrusten, bemannen.
equivalent, o. Fr., wat van gelijke waarde is.
erectie, Yr. tat., oprichting, het overeind staan.
eremiet, Fr., kluizenaar; ermitage, Yr., kluis.
erenttest, werd otultijds gebruikt als eeretitel, beteekent: groat
achtbaar.
ergo, tat., dos, dientengevolge; ergo bibamus ! laat ons dos
drinken!
erica, yr. tat., heidekruid.
Eros, Or., de god der liefde; eroticus, minnedichter; eroticum,
0., erotisch weekend middel; erotisch, wat de liefde betreft;
erotoman ie, Yr. razende y erliefdiseid (soort krankzinnigheid).
errare humanum est, tat., dwalen is menschelijk; errata, MeerV.
vergissingen; drukfooten (enkel youd: erratum) ; erratische blokken, zwerfblokken, rotsblokken, die, gemeenlijk door het ijs,
ver van de plaats van hun oorspronkelijke Jigging terecht gekomen zijn.
Errungenschaft, Yr. D., het verworvene, de aanwinst.
eruditie, yr., uitgebreide kennis, in het bijzonder op historiseh
gebied.
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eruptie, yr. Lat., uitbarsting van een vulkaan; eruptief, door
een uitbarsting gevorrnd.
escamoteeren, Fr., weggoochelen; ontfutselen.
escapade, yr. Fr., heimelijke vlucht; dolle streek.
eschatologie, Yr. Gr., de leer der z. g. laatste dingen, d. w. z. van
het eindlot van den menseh na zijn dood, van de wereld en van
de mensehheid; daaronder vallen Bus, de dood, de opstanding,
het wereldgerieht, enz.
escorte, o. Fr., geleide, bedekking; escorteeren, begeleiden, dekken
(door militairen).
escouade, yr. Ir., rot soldaten onder een korporaal.
Esculaap, Gr., god der geneeskunde; geneesheer.
esoterisch, geheim, verborgen, alleen aan ingewijden bekend.
espada, Sp., met een degen gewapende stierenbevechter.
esparto, o. Sp., Spaanseh gras of brem, plant met draadyormige,
taaie bladeren, waarvan touw en papier gemaakt wordt.
esplanade, vr. Fr., yoorplein; exercitieterrein.
dorpsche, kleinsteedsche geest; beesprit de clocher,
lacheli voorliefde voor liefden van denzelfden stand of van
eon zelfde yak; esprit d' escalier, snedig antwoord, Bat ons te
laat te binnen schiet.
Esq(uire), Eng. titel (achter den naam to plaatsen) ongeveer
overeenkomend met ons iveledelyeboren.
essai, Fr., essay, Eng., proeve, verhandeling, opstel over een
wetensehappelijk onderwerp; essayeeren, beproeven, teetsen
(op het gehalte); essayeur, keurder van gonden en zilveren
y oorwerpen; essayist, schrij y er van verhandelingen.
essence, y r. Fr., geest, wezen, innerlijke, essentidel, wezenlijk
onmisbaar; essentialia of essentialiön, Lat., wezenlijke deelen,
hoofdzaken.
estafette, Fr., renbode.
estaminet, V1., herberg
estate, Eng., stand, toestand; bezit, land, hoeve, plantage.
sehoonheidsleer, esthetisch, wat voorkomt
esthetiek, vr.
nit den zin voor het solioone.
estimatie, yr. I r., schatting, waanteering: estimeeren, achten,
sehatten.
est modus in rebus, Lit., er is een maat voor de dingen; alley
heeft zijn maat.
estrade, vr. Fr., verhooging, verheyenheid.
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gebakken vloertegel.
estrik,
etablisseeren, vestigen, inriehten; etablissement, o. Fr., inrichting;
vestiging.

Rage, yr. Fr., verdieping; etagere, yr. Fr. rekje voor snuisterijen
of boeken.

etalage, yr. Fr., uitstalling; etaleeren, uitstallen.
etape, yr. Fr., stapelplaats, nachtkwartier, dagmarseh, halteplants.

etat-majoor, m. Fr., groote staf; de scheepsofficieren.
kat, m. Fr., staat; etatisme, de neigh% oin den Staat steeds
meer regelend to laten optreden in de maatseliappij.

etc(etera), Lat., enzoovoorts.
eterniseeren, tot in 't oneindige rekken, uitstallen.
ether, zie ether.
ethiek, yr. Gr., de zedeleer; ethisch, wat met de ethiek verband
houdt of oyereenkomt; ethisch-irenisch, van die orthodoxe
richting, welke meer de moraal dan de dogmatiek op den voorgrond stelt.
ethnograat, Gr., besehrijver van volken; ethnographie, yr., yolksbesehrijving; ethnographica, yr. mrv., voorwerpen, welke van
belang zijn voor de ethnographie; ethnographisch museum,
museum van voorwerpen bij versehillende volken in gebruik;
ethnologie, -volkenkunde; ethnologisch, wat tot de volkenkunde behoort.
Et in Arcadia ego ! Lat., ook ik hob in Areadie geleefdl (In het
Lauvre to Parijs is een sehilderij van Poussin, welke voorstelt
een viertal personen in een Arcadisch landschap, bij een graftombe. Op deze tombo staat het Lat. insehrift, waardour de
schilder de vergankelijklieid van het aardsch geluk heeft
uitdrukken.
etiquette, yr. Fr., beleefdheidsvormen; eeremonieel.
etoile, Fr., ster; beroemde zangeres of tooneelspeelster.
etymologie, yr. Or., woordafleiding.
eubiotiek, yr. Gr., kunst om gezond to leven.
eucharistie, Yr. Or., eigenlijk „dankzegging": het If. Avondmaal;
eucharistisch, wat het H. Avondmaal betreft.
wraakgodinnen, (het woord beteekent
Eumeniden, (Or.
eigenlijk „welwillenden" en werd euphemistisch gebruikt).
eunuch, m. Gr., gemedene, ontmande.
euphemisme, o. Gr., yerzachtende uitdrukking; euphemistisch,
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verzachtend uitgedrukt, zóó dat het ware, ongunstig laidende
woord, door een beter klinkend vervangen wordt.
euphonisch, Gr., welluidend, voor de welluidendheid.
eureka! Gr., ik heb (het) gevonden! (moot Archimedes uitgeroepen
hebben, toen hij de wet van het schijnbaar gewichtsverlies der
lichamen iii een vloeistof gevonden had.)
Euraziers, halfbloed Europeanen in de Straits Settlements.
Euterpe, G r., de muze der muziek.
evacuatie, y r. Fr., ontruiming; evacueeren, ontruimen.
blijde boodschap.
evangelium, o.
evenement, y r. Fr., gebeurtenis.
evening, Eng., avond; evening-dress, avondtoilet.
eventualiteit, vr. Fr., gebeurlijkheid; eventueel, gebeurlijk, mogelijk.
every inch a gentleman, Eng., van top tot teen een „beer".
evident, Fr., duidelijk; evidentie, yr., klaarblijkelijkheid.
evolueeren, draaien, wentelen, zwenken; verschillende ontwikkelingsvormen doormaken; evolutie, vr., geleidelijke ontwikkeling; zwenking, beweging.
voormaliq beteekent.
ex, Lat., y oorvoegsel dat uit-,
ex abrupto, hat., plotseling, onverwacht.
exact, Fr., nauwkeurig, exacte wetenschappen, de wis- en natant.kunde.
exaltatie, yr. Fr., opwinding, verrukking, overspanning; exalteeren, I r., verrukken, opwinden, overspannen.
examinandus, (mr y . examinandi), tat. die een examen °ridergaat; examinator, die bet afneemt.
een
exarchaat, o., gebied of waardigheid van een exarch, d.
militair stedehouder der Grieksche keizers in Afrika en
(Ge-8e eeuw n. (Thr.).
ex cathedra, zie cathedra.
excedent, o. Fr., o yerschet, teveel, batig slot,
excelleeren, Fr., uitmunten, excellent, nitmuntend, excellentie,
titel van een minister, een gezant, een gouverneur-generaal,
een admiraal, een vice-admiraal en een lnitenant-generaal.
excentriciteit, yr. Gr., zonderlingheid, excentriek, zonderling;
in de werktuigkunde: schijf, yastgemaakt op een as, zoodat
do middelpimten van schijf en as niet samenvallen; zij dient
om de ronddraaiende boweging der as in een recbtlijnige om
te zetten.
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exceptie, yr. Fr., uitzondering, mtvlucht; exceptioneel, bij wijze
van uitzondering; exceptis excipiendis, Lat., met uitzondering
van wat uitgezonderd moet worden.
excerpeeren, Lat., uittreksels (excerpter) waken.
exces, o. Fr., overmaat, buitensporigheid; excessief, buitensporig.
exchange, Eng., roil, inwisseling; koers; bears.
excitans, o. Lat., opwekkend middel
excitantia).
exclamatie, vr. Fr., uitroep.
exclusief, Lat., uitsluitend; exclusivisme, o. stelsel van, geneigdheid tot uitsluiting.
excommunicatie, vr. Fr., kerkban; excommuniceeren of excommunieeren, in den kerkban does.
excrementen, mrv. Fr., uitwerpselen, outlasting.
excudit, Lat. (op kopergravuren), heeft het gegraveerd.
excursie, yr. Fr., uitstapje, pleizierreis.
excuseeren, Fr., verontschuldigen, excusabel, verschoonbaar;
excuus, o., verontsehuldiging; excusez du peu !, Fr., wil verontschuldigen dat het zoo weinig is! ; meer niet! (ironisch).
execrabel, Fr., vloekwaardig; afschuwelijk.
executeeren, Fr., veltrekken (van een vonnis); uitvoeren; de
goederen van een sehuldenaar of op prolongatie gegeven effecten
verkoopen; executant, degeen, die uitvoert; executie, vr., voltrekking, enz.; executeur testamentair, uitvoerder van een
testament; executoir, uitvoerbaar (van een vonnis); invorderbaar (van een belastingaanslag).
exegese, exegesis, vr. Gr., verldaring, uitlegging (van den Bijbel);
exegeet, beoefenaar der exegese; exegetisch, uitleggend.
exempel, o. Lat., voorbeeld; een exempel statueeren, een afschrikkend voorbeeld stelien; exempla suet odiosa, het geven van
voorbeelden (door personen te noemen) is hartelijk; exemplair,
voorbeeldig, afschrikwekkend.
exequatur, o. Lat. (lett. het worde voltrokken), bekrachtiging
door de regeering van een pauselijke but of van een vonnis;
ook van de aanstelling van een consul door een vreemde mogendheid.
exhalatie, yr., uitwaseming; uitdamping; exhaleeren, uitwasemen.
exhaustor, in. Lat., werktuig out leeg te pompen.
exhibition, Eng., tentoonstelling.
exigeant, r., yeeleischend; exigentie, vr., eisch.
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'existeeren, Fr., bestaan; leven, zijn; existentie, yr., het bestaan,
het leven.
exit, (mrv. exeunt), Lat., hij (zij) gaat been, treedt of (in tooneelstukken).
ex libris, Lat. (lett : uit de boeken), boekmerk, eigendomsmerk
in boeken.
Exodus, Gr., uittocht (2e bock van Mozes).
ex officio, Lat., ambtshalve.
exogamie, vr., de zede van to buwen met iemand uit een anderen
scam.
exorbitant, Fr., buitensporig.
exorcisme, o. Fr., duivelbanning, duivelbezwering.
exoterisch, Gr., oningewijd, voor de oningewijden bestemd;
(tegenst.: esoterisch).
exotisch, Fr., wat niet in ons land thuis boort.
expectoratie, vr. Fr., slijmuitspuwing; ontboezeming; uitstorting
des gemoeds.
expansie, yr. Fr., uitzetting; bij stoommachines de werking van
den stoom in de cylinders, nadat de verbinding met den k-etel,
door bet stoomverdeelingstoestel, verbroken is; expansie-politiek, politick Welke beoogt bet rijksgebied zooveel mogelijk uit to
breiden; expansief, uitzetbaar; fig. in hooge mate mededeelzaam.
expedieeren, verzenden, afzenden; expediteur, die zicli belast
met het vervoer (de expeditie) van koopwaren; expeditie, yr.,
beteekent ook kritstocht.
expedient, o. Fr., hulpmiddel, redmiddel.
experienta docet, Lat., door ondervinding wordt men wijs; experiment, o., proefneming; experimentaal, op proefnemingen gegrond, proefondervindelijk; experimenteeren, proeven icemen.
expert, Fr., deskundige; expertise, yr., onderzoek door experts.
expiratie vr. Fr., uitademing; dood; vervaltijd; afloop van een
termijn; expireeren, uitademen; sterven; afloopen.
expliceeren, Ir., uitleggen; explicatie, yr., uitlegging, woordenwisseling; explicite, Lat., uitdrukkelijk; duidelijk.
explodeeren, ontploffen; explosie, yr., ontploffing.
exploit, exploot, o. Fr., aanzegging door een deurwaarder; exploitatie, vr., bet winstgevend maken, het uitbuiten (exploiteeren).
exploratie, yr. F r., onderzoek (van landstreken, of zij mineralen,
8

114

EXP—EXT.

enz. bevatten); exploreeren, onderzoekingsreizen doen, explorer
Eng. onderzoeker.
export, m. Fr., uitvoer; exporteeren, uitvoeren; exporteur, handelaar die uitvoert.
exponent, Fr. (wiskunde), machtsaanwijzer.
exposant, Fr., hij, die exposeert d. tentoonstelt; exposé, o. Fr.,
uiteenzetting.
express, Eng., sneltrein; expresse bestelling, spoedbestelling.
expressie, yr. p r., uitdrukking; expressief, vol uitdrukking.
exquis, Fr., uitgezocht, keurig.
extase, yr. Fr., geestvervoering, verrukking.
ex tempore, Lat., voor de vuist.
extensie, y r. Fr., uitbreiding.
extèrieur, Fr., uiterlijk, uitwendig, de buitenkant.
externe, Fr., uitwonend scholier, bediende of geneesheer (van een
ziekenhuis).
exspectant, Lat , die expecteert, d. w. z. uitziet naar, hoopt op
een ambt, die op een ambt wacht; ridder-expectant, aspirant
om tot het kapittel van de Balye van Utrecht toegelaten te
worden.
exterritoriaal, wat niet tot het grondgebied van een staat behoort
en waar de wetten daarvan (las niet gelden, de exterritoriale
wateren der Noordzee bijv.; exterritorialiteit, vr., voorrecht van
vreemde gezanten, enz., n. 1. dat zij niet onderworpen zijn aan
de wetten van bet land, waarin zij woven.
extincteur, in. Fr., toestel om het begin van brand te blussellen.
extract, o. Lat., extrait, Fr., uittreksel, aftreksel, afkooksel;
extractiefstoffen, naam van die eigenaardige plantenzelfstandigheden die het belangrijkste bestanddeel van het extract
vormen en waaraan men smaak en geneeskracb t der plan ten
toeschrijft.
extraheeren, Lat., uittrekken, een uittreksel maken.
extra muros, Lat., buiten de muren (der stad).
extraneus, ( y r. extranea, m y. extranei), Lat.,degene, die bet eindexamen van een gymnasium aflegt zonder dat gymnasium
bezoclit te hebben.
extra-ordinair, Fr., buitengewoon.
extravagant, Fr., buitensporig; extravagance, vr., buitensporigheid.
extremiteit, vr. Ir., uiterste verlegenheid, laatste toevlucht;
extremiteiten, handen en voeten
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exuberant, Fr., overvloedig; die zijn gevoelens uit door buitensporige gezegden en gebaren.
ex ungue leonem, Lat., aan denklauw(kent men) den leeuw, d. w. z.
aan bepaalde trekken kent men de hand van een groat kun_
stenaar.
ex-voto, Lat., sehilderij, beeld of ander voorwerp, dat men in
kerk of impel ophangt tengevolge van een gedane belofte.

F.
(Tioorden, die niet op de F staan, oocke men op Ph.)

40; F. (op thermometers) = Fahrenheit ;
F (Ram. getal)
F. = fecit, hij heeft (het) gemaakt; ft). = folio, Wad; f. of H.
florijn, gulden.
fabriek, yr., bestour van een R. K. kerk.
fabuleus, Fr., fabelaehfi2:.
face, y r. Fr., voorzijde; gezieht; facade, yr., voorgevel; facie,
fades, y r. Lat., aangezieht; faciaal, aangeziehts-; facet, geslepen vlak aan edelgesteenten.
Iacchino, It., pak-, lastdrager, sjouwerman, huiskneeht.
fascheus, Fr., yerdrietig, ergerlijk; ficheux troisidme, lastige derde
persoon (die een minnend paartje of een yriendenpaar hindert).
faciliteit, yr. Fr., geiiiakkelijkheid; voorwaarde waardoor iets
gemakkelijk gemaakt wordt.
fawn, a. Fr., de snit, het fatsoen, facons, pliehtplegingen.
facsimile, a. Lat., nallwkeurige nadruk (van y en handselirift).
facta, a. mrv. Lat., feiten (enkel y. factum) ; factisch, feitajk, op
feiten gegrond.
factie, yr. Lat., partij, aanliang.
factoor, h andel sagent ; factorij, yr., liandelskantoor.
factor, M getal, waarmee men yermenigyuldigt ; werkende kraeht ;
factotum, Lat., (lett. die alles duet), algemeen zaakwaarnemer.
factuur, yr. Fr., lijst der geleverde koopwaren met de prijzen
erbij; factureeren, rekeningen schrijven; op de nota zetten.
facultatief, Fr., wat men kan doen of niet doen, naar eigen keus;
wat niet vast voorgeschreven is.
faculteit, yr. Fr., vermogen om iets to doen; hoofdafdeeling van
de gezamenlijke wetenschappen, die aan een hoogeschool onder-
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(Woorden, die niet op de F staan, zoeke men op Ph.)

wezen worden; de gezamenlijke hoogleeraren in een hoofdwetenschap (de faculteit der wijsbegeerte bijv.).
facalien of faces, Lat , drekstoffen.
falence, yr. Fr., half porselein, fijn plateelwerk.
failure, Eng., mislukking.
fair, Eng., sthoon, gunstig, billijk, fair play of fair chance, eerlijk
spel, eerlijke kans ; fair trial, eerlijke proefnerning.
faiseur, Fr., intrigant, snoever; zwendelaar; faiseuse, beroemde
modentaakster.
fait, o. Fr., feit, daad; fait accompli, voldongen feit; au fait zijn,
op de hoogte zijn.
fakir, Arab. (lett. arme), Mohammedaansche bedelmonnik, ITindoe-magier.
fallacieus, Fr., bedriegelijk.
falsificatie, yr. Fr., yervalsching; falsaris, die valschlieid in geschrifte pleegt.
fameus, Fr., beroemd, berucht, wereldkundig.
familiariseeren (zich), zich gemeenzaam maken, zich op vertrouwelijken voet stellen.
famulus, Lat., dienaar (= amanuensis).
fanaticus, Lat., geestdrijver, dweper; fanatiek of fanatisch, dwepend ; fanatisme, dweperij.
fancy, Eng., de verbeelding, de fantasie; fancy-prijs, prijs, die
niet berust op de innerlijke waarde van een voorwerp, maar op
een gril der mode; fancy-fair, yr., verkooping your een liefdadig
doel; fancy-voorwerpen, mode- en weeldeartikelen.
fandango, in. Sp., Spaansche dans van twee personen met begeleiding van castagnetten.
fanfaronnade, yr. Fr., poclierij, grootspraak.
fantasia, yr., spiegelgeveclit van Arabisehe miters.
farce, Fr., grap ; opvtilsel (fijn vleesch); farceur, grappenmaker;
farceur, va! oft jou grappenmaker! ik heb je in den gaten! ;
farceuse, grappenmaakster, licht vrouwspersoon ; farceeren, met
fijn gehakt yleesch opvullen.
far niente, It., bet niets doen.
farm, yr. Eng., pachthoeve, boerderij ;farmer, pachter ; in Amerika:
klein grondeigenaar.
1/2 stuiver).
farthing, Eng., kleinste Engelsche munt
Far West, Eng., het Verre Westen (van N.-Amerika).
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(W oorden, die niet op de F staan, zoeke men op Ph.)
Fasching, yr. D., carnaval.
fascineeren, Fr., betooveren, een onweerstaanbaren invloed
uitoefenen door zijn blik.
fas et nefas, Lat., recht en onrecht; per fas et nefas, met alle middelen (rechtvaardige en onrechtvaardige).
fashion, vr. Eng., mode, goede toon, fatsoen; fashionable, naar de
mode, deftig, fatsoenlijk.
fataal, Fr., noodlottig (van fatum, Lat.); fatalisme, de leer der
fatalisten, dergenen, die aan een onvermijdelijk, voorbeschikt
noodlot gelooven; fataliteit, yr., onvermijdelijk noodlot; rampspoed.
fata-morgana, yr. It., luchtspiegeling, opdoeming.
faubourg, m. Fr., voorstad.
fauna, vr. Lat., de inheemsche dieren; beschrijving ervan.
faun (Rom. fabell.), boschgod (behaard, met horens, pooten en
staart van een bok); wellustige man.
faute de mieux, Fr., bij gebrek aan beter.
fauteuil, in. Fr., leunstoel, armstoel ; zetel in de .1_■1 ransehe Academie.
faux, (yr. fausse), Fr., valsch, verkeerd; faux bonhomme, Fr.,
iemand die een eenvoud en zacbtmoedigheid
Welke
bij niet bezit; faux pas, misstap ; faux-fuyant, Itit y lucla; fausse
couche, miskraam; fausse sortie, (tooneel), schijnuitgang(waarbij de speler aanstonds terugkomt).
faveur, vr. Fr., gunst; favoriet, Fr., gunsteling(e); bet paard dat
men als aanstaanden winner beschottwt; favoritisme, het voortrekken van gunstelingen.
febris typhoidea, Yr. Lat., typhus.
fec.(it), Lat., (bij) heeft het gemaakt.
federatie, yr. Fr., statenbond; bond van vereenigingen; federaal,
bet verbond betreffend; federalisme, bet stelsel van federaties
to vormen; federalist, voorstander daarvan; federatief, bondgenootschappelijk; op den voet van federatie.
feerie, vr. Fr., feeenwereld; tooverballet; prachtig schouwspel.
Felicitas, (Rom. fabell.), de godin van het geluk; felix meritis,
gelukkig door verdienste.
fellah,'Ar., Egyptische boer.
fellow, Eng., makker, medelid; student.
felonie, yr. Fr., trouwbreuk jegens den leenheer, jegens de overheid.
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femini generis, Lat., van het vrouwelijk geslacht.
feminisme, o. Lat., het streven om de vrouw een betere plaats in
de samenleving to verzekeren; feminist(e), voorstander(ster)
van het foninisine.
feodaal, feudaal, Lat., wat tot het leenstelsel (het feudale stelsel)
behoort.
fer, Fr., ijzer.
ferman of firman, Perz., schriftelijk bevel van den Sultan, van den
Sjab; verordening, paspoort, verlof (om handel to drijven in
den Levant).
ferment, o. tat., giststof, zuurdeeg; fermentatie, vr. Fr., gisting;
volkswoeling; fermenteeren, gisten.
ferry-boat, Eng., veerboot; ferry-dienst, overzetdienst; veerdienst.
fervent, Fr., ijverig, vurig.
festina lente, Lat., haast u langzaam.
festival, o. Fr., muzieldeest; festiviteit, vr. Fr., feestelijklicid,
fdteeren, Fr. vieren, feestelijk onthalen.
fetisj, of fetisch, in.
f
f
voorwerp Vail afgodische vercoring bij Negers en wilden; fetischisme, /disc/a/joist; wellustige
prikkeling opgewekt door een bepaald voorwerp.
feudum, o. tat., leen, leengoed.
fez, vr. (Turkseh), donkenoode wollen huts.
fiacre, in. Fr., hnurkoets.
fiasco maken, It., mislukken; goon stteces fiebben.
fiat, Lat., het geschiede!, goediceuring: fiat justitica et pereat
mundus ! de gereehtigheid hebbe hair loop al zott de \vereld er
bij vergaan!; fiat lux ! daar zij lick! ((.ienesis 1:3); fiat voluntas
tua! uw wil geschiede!
fiche, 0. Fr., speelmerk; los blaadjo met aanteekeningon betreffende een persoon of zaak.
fiche, o. Fr., driehoeldglialsdoekje; als bij y . naamwoord:verloren.
fictie, yr. Fr., verdichting; fictief, verdicht.
fideicommis, o. tat., onvervreemdbaar stain- of famb
ilie,oed.
fidibus, m., gevouwen papiertje om een pijp mee aan to steken.
fidutie, yr. tat., vertrouwen, geloof.
Fifth Avenue, Eng., de straat der milliardairs to New-York.
Figaro, naam van een personage (barbier) nut do bliispelen van
Beaumarchais, wordt gebriiikt zoowel voor „barbier" als voor:
geslepen tusschenpersoon.

FIG—FIS.

119

(Woorden, die niet op de F staan, zoeke men op Ph.)

figurant, Fr., persoon, die op het tooneel een zwijgende rol vervult; onbeteekenend lid van een vereeniging.

file, vr. Fr., reeks.
filet, Fr., lendenstuk.
filiaal, o. Lat., bij-winkel.
filigraan, o. Fr., goud- en zilverdraadwerk; de vorm voor het watermerk.

film, v. Eng., het dune vlies, waarop bioscoopopnamen gedaan
worden.

filomeel, vr. Gr., nachtegaal.
fin, Fr., fijn, (yr. fine), fine fleur, yr., het incest uitgelezen gedeelte.
finaal, Fr., wat client om te eindigen, te sluiten; volkornen, ten
eenemale; finale, vr., slotstuk, einde.
financeeren, voor het finantieele gedeelte (van een onderneming)
zorgen; financier, m., bezitter, beheerder van geld.
fin de siècle, Ir., (einde der eeuw), met doze woorden duidde men

in het einde der vorige °caw alles aan wat toen hyper-modern
was en wat men alleen bestaanbaar achtte bij de toenmalige
toestanden en zeden.
fine, doel, oogmerk; ter fine van advies, ten einde er advies over
lit to brengen.
finesse, vr. Fr., slimheid, sluwheid; de finesses van con zaak
kennen = alles weten wat er aan vast is.
fingeeren, Lat., verdichten, voorwenden.
finis, Lat., chide; finis coronat opus, Lat. het einde kroont het
work.
finishing touch, Eng., de laatste toots, de laatste hand, het fijne
work, waardoor eenig yoorwerp inderdaad „af" wordt.
fiool, yr. Fr., flesch met langen hals en kleinen bulk; apothekersfleschje.
fire, Eng., y our, brand.
firma, yr. hat., de naain, waaronder een handelshuis gedreven
worth; handelshuis; firmant, lid van eon firma.
firmament, o. Fr., uitspansel, hemelgewelf.
Firn, in. D., bovenste gedeelte van het gletscherdek; grofkorrelige
gletschersneeuw.
firman,
zie ferman.
first class of first rate, Eng., eerste klas, eerste kwaliteit.
fiscus, in. Lat., (lett: geldmandje), sehatkist, rijksbelastingen;
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fiscaal, wat op den fiseus betrekking heeft; fiscaal of fiscaal,
oudtijds: de rijksadvocaat; fiscaliteit, overdreven ijver van de
zijde der belastingambtenaren.

fistel, vr. Lat., diepe etterwonde.
fitz, Eng., in Engelsche namen beteekent zoon, inz. onechte zoon.
five o'clock (tea), Eng., de iniddagthee (om vijf uur, vOOr het
diner)

fittings, Eng., noodzakelijke artikelen; onderdeelen (vooral van
rijwielen en machinerieen.)

fixeeren, Fr., vastmaken, vastleggen; strak aankijken.
fjeld, o., Deensch, woeste bergvlakte in Scandinavia.
fjord, m., Deensch, zeeboezem in Noorwegen.
flagellant, Lat., geeselbroeder, geeselmonnik; flagellatie, yr.,
geeseling.
flagrant, tat., duidelijk, tastbaar, blijkbaar; flagrante delicto,
tat., en flagrant (Mit, Fr., op heeterdaad.
flair, in. Fr., scherp reukvermogen, fig.: fijne neus.
Flamingant, Fr., Vlaainsch sprekende, your de Vlaanische taal
strijdende persoon.
flaneeren, Fr., rondslenteren; flaneur, slenteraar.
flankeeren, Fr., van ter zijde bestrijken, dekken; flankeur, soldaat
aan 't uiteinde van het gelid, vleugelm an.
flatteeren, Fr., vleien; mooier voorstellen; flatteus, vleiend.
flerecijn, 0., jicht.
fleuret, m. Fr., stompe schermdegen.
flibustier, Fr., vrijbuiter, zie boekanier.
flirt, flirtation, yr. Eng., het zich als verliefd aanstellen (flirten),
coquetteeren, het hof maken; een flirt, een coquet meisje.
flora, yr. tat., beschrijving der planten (lijst van) de inheemsche
gewassen (Flora was de godin der bloemen); florèal, in. Fr.,
bloeimaand, achtste maand van den republikeinschen kalender
(20 April tot 19 Mei); floreeren, tat., bloeien ; florissant, bloolend.
florijn, Fr., gulden.
flottille, yr., kleine vloot; vloot van kleine scheepjes.
fluctuatie, vr. tat., het rijzen en dalen, het dobberen (fluctueeren)
der beursprijzen.
o. Fr., onderstelde stroom van onweegbare stoffen (electriciteit, magnetisme).
flintglas, zeer doorschijnende glassoort, voor 'Akers, enz,
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(TVoorden, die niet op de F staan,, zoeke men op Ph.)
flux de bouche, in. Fr., radheid van spreken, (de Franschen gebruiken deze uitdrukking niet).
Flying Dutchman, Eng., Vliegende Hollander (spookschip).
foe, in Chin. stadsnamen, duidt de hoofdplaats van een provincie
aan.
fetus, o. Lat., de onvoldragen yrucht.
hevige, zwoele zuidenwind aan de N. 0. hellingen der
Fiihn,
Zwitsersche Alpen.
folio, Lat., formaat (het vel in tweeen gevouwen); bladzijde in
een koopmansboek; foliant, book van het grootste formaat;
folieeren, bladzijden nummeren.
Tweede Kamer in Denemarken.
Folketing,
folklore, Yr. Eng., kennis kennis der zeden en tradities; verzameling van de volksverhalen, sagen en gedichten.
fond, o. Fr., bodem, bodem, grond; a fond, grondig; au fond,
in den grond; fondatie, fundatie, yr. liefdadige stichting.
fonds, o. Fr., geld, kapitaal, waren, staatspapieren; fonds perdu,
verloren geld, geld dat men rekent to zullen verliezen.
force, vr. Fr., kracht, sterkte, dwaiig; force majeure, onoverkomelijke hinderpaal, overmacht; forceerenonet geweld dwingen
noodzaken; een geforecerde inarsch, eon verlengde en versnelde
Oda.
foreign, Eng., vreemd, buitenlandsch ; Foreign Office, ministerie
van buitenlandsche zaken; foreigner, vreemdeling, buitenlander.
forens, Lat. iemand, die buiten de stad woont waar hij zaken
doet, enz. (de Amsterdamsche forensen in het Gooi).
for intèrieur, in. Fr., geweten, binnenste.
forma, Lat.. vorm, formeeren, vormen; formatie, yr., vorming;
formateur (van een ministerie), die belast geweest is met de
samenstelling ervan; formalisme, het zich strong aan de vormen
'louden; formaliteit, yr., uiterlijk vorm; formeel, in den vorm;
formule, yr., voor bijzondere gevallen voorgeschreven woorden,
(voor een eed bijv.); in letters uitgedrukte algemeene uitkomst
of regel (in de algebra); formuleeren, in bepaalden vorm uitdrukken; formulier, o., woordelijk voorschrift voor een of
andere handeling (voor een gebed, een verzoekschrift, een testament, enz.); gedrukt stuk, waarvan de opengelaten plaatsen
schriftelijk ingevuld moeten worden.
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formidabel, Fr., geweldig, geducht.
fornicatie, y r. Lat., hoererij.
fort, Fr., datgene waarin een persoon nitmunt.
forte, It., sterk; fortificatie, y r. Lat., vestingwerk, yerschansing;
fortissimo, It., heel sterk.
fortiter in re, suaviter in mode, bat. (lett.: sterk in de zaak, maar
zacht in de wijze), form op zijn stok staan, maar toch zachtzinnig optreden; aan dangename manieren een sterken wit
paren.
forum, 0. Lat., markt, marktplein; rechtbank; verzamelplaats.
fossiel, bat., uit den grond opgedolven, versteend; yreeselijk
ouderwetsch; fossiliön, versteende overblijfselen lit de voorwereld.
foulard, in. Fr., haisdoek van bonto Indische zijde.
foule, y r. Fr., inenigte.
foul play, Eng., valsch spel, oneerlijk drijyen.
fountainpen, Yr. Eng., volpenhooder.
fourage, Yr. Fr., voedsel voor vee, voor eon leger; fourageeren,
leeftocht gaan zoeken; fourageur, soldaat die daarmee belast
is; fourier, onderofficier, belast met de zorg voor de fourage.
four in hand, Eng., met de vier (rijden).
fourneeren, Fr., verschaffen (van geld); vernieuwen (van eon
loterijbricfje); minderwaardig hoot bedekken met donne platen
(Murder hoot (welke fourneer heeten); fournisseur, leverancier;
fournisseur de la cour, hofleverancier; fournituren, het toebehooren; wat noodig is om jets to vervaardigen; wat door een
kleermaker, enz. aan materiaal bijgeleverd wordt.
foyer, in. Fr. (brandpunt), koffiekamer van eon schouwburg;
gemeenschappelijk vertrek der tooneelspelers.
fra, verkorting van forte, It., brooder, ordebroeder; Fra Diavola,
(brooder Doivel), naam van eon berueht Italiaansch bandiet
(in 180G opgehangen).
frac, in. Fr., heerenrok.
fractie, vr. Fr., deel (van eon partij, van een volksvertegenwoordiging).
fractuur, vr. Fr., breuk; ook naam der hoekige Duitsche letter,
fragile, breekbaar, teen; fragment, o., brokstuk, gedeelte;
fragmentarisch, bij fraymenten, broksgewijs.
framboisia, zie yawsziekte.
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frame, o. Eng., raam, geraamte (speciaal van een
franc-macon, Fr., vrijmetselaar: franc-maconnerie, yr., vrijmetselarij.

franchement, Fr., ronduit.
franc-tireur, Fr., vrijschutter, ongeregeld soldaat.
Frank, algemeene imam der Europeanen in den Levant.
Fransquillon, Fr., Fransgezinde BeIg (voorstander van Franselie
taal en zeden).

frappeeren, Fr., bevreemden, treffen; met ijs afkoelen; frappant,
treffend; frappe, in ijs afgekoeld.
frater, Lat., brooder; fraterniseeren, zich verbroederen.
fraude, y r., Fr. bedrog; fraudeeren, bedriegen; smokkelen; frauduleus, bedriegelijk, met ontdaiking der belasting.

free-trader, Eng., voorstander van free-trade (vrijen handel).
frdle, Fr., tenger, teer.
frequentatief, Lat., afgeleid werkwoord dat een herhaling aanduidt
van het grondwoord, (bijv. kiapperen van klappen); frequen(110kbezoeken, omgaan met; frequentie, y r., yeelteeren,
y uldige herhaling; le y endige omgang; massa; toeloop; aantal
male') dat jets voorkomt binnen eon bepaalden tijd.

fresco, o. it., muurschildering met waterverf op versche kalk
(al fresco) uitgevoerd.
fricassee, y r. Fr., gefruit fijngehakt Yleesch.
frictie, y r. Fr., wrij y ing, inwrijving.
friendly society, Eng., y ereeniging tot onderlingen steun bij ziekte,
enz.

frimaire, in. Fr., rijpmaand, de derde maand van den republikeinschen lialender (21 Nov.-20 Dec.).

friseeren, Fr., °punka", doen krullen; friseur, kapper; frisuur,
kapsel.
frivool, Fr., betizelachtig, nietig, onbeduidend; frivoliteit, yr.,
nietigheid, ijdelheid.
frondeur, Ir., ontevredene, oppositieman; ( y r. frondeuse).
front, o. Fr., (voorhoofd), voorzijde, front maken, het hoofd bieden; frontaal, wat het voorhoofd of de voorzijde betreft; hoofdpranger (oud folterwerktuig bestaande in een touw met knoopen dat om het voorhoofd samengetrokken werd); frontier,
y r. Fr., grens.
frontispice, o. Fr., voorgevel; titelblad; gravure tegenover het

124

FRU—FUT.

(Woorden, die niet op de F staan, zoeke men op Ph.)

titelblad; fronton, o., driehoekig of halfboogvormig ornament
boven een deur, op een kast, enz.
fructidor, m. Fr., vruchtmaand, 12de maand van den republikeinschen kalender (18 Aug.-16 Sept.).
fruit sec, Fr., gedropen student; mislukt jongmensch.
frustreeren, Fr., verijdelen, teleurstellen.
fueros, mrv. Sp., oude Sp. wetten, die stedelijk en landelijke privilegiën waarborgden.
fuga, yr. It., muziekstuk, waarin de verschillende partijen elkaar
opvolgen en hetzelfde motief herhalen.
full dress, Eng., in gala-tenue; full speed, met vollen stoom.
fulmineeren, Fr., uitvaren, razen, vloeken.
fumarole, yr. Fr., opening in de grond (in een vulcanische streek)
waar gas en rook uitkomt; fumisterie, y r., beet-nemerij ; fumoir,
nt rookkamer.
functie, y r. Lat., ambtsverrichting, dienst, post; functionaris,
beambte, ambtenaar; functioneeren, in functie zijn; fungeeren,
dienst doen.
fundatie, y r. Lat., stichting, ad fundum, tot op den bodent.
Fundgrube, vr. U., y indplaats (bij opsporingen naar otallteden,
enz.); inz. figuttrlijk in den zin van: plants waar men een rijk
materiaal y indt y our de wetenschap.
funiculaire, m. Fr., kabelspoorweg.
telegraphic zonder draad.
Funkentelegraphie,
furieus, Fr., woedend; furie, y r. razernij, woede; kwaadaardig
wijf; Spaansche furie, de muiterij der Sp. soldaten in 1576;
Fransche furie, de aanslag van Anjou op Antwerpen in 1583;
furia francese, It., de onstuimigheid der Franschen bij den
aanval.
furore maken, It., grooten opgang maken.
fusain, in Fr., houtskool- of zwartkrijtteekening.
fuselier, gewoon soldaat bij het Indisch leger.
fusie, y r. Fr., smelting, samensmelting.
fustigatie, y r., het fustigeeren, het geeselen met eon zweep.
futiel, Ir., onbectuidend, nietig; futiliteit, y r., nietigheid, bettzeling.
futurisme, o. richting in de schilderkunst, die bedoelt de sensatie weer to geven, welke eenig tafereel op den schilder
maakt.
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G.
gouverneur-generaal.
G. G
gage, yr. Fr., soldij, loon van zeevarenden; pand.
gakwar, Ind. vorstentitel: de gakwar van Baroda bijv.
gala, Sp., hoffeest; feestgewaad, staatsiedracht.
galanterie, Yr., hoffelijkheid; gedienstigheid voor dames; de
wereld der galante dames.

galangang, Mal., voetpad, paadje, dijkje (in de rijstvelden).
galeas of galjas, yr., groot Venetiaansch oorlogsvaartuig uit den
bloeitijd der repnbliek (15e eeuw).

galei, yr., lang smal oorlogsvaartuig, voorlieen inz. in de Middellandsche Zee in gebruik, dat gegroeid werd door gevangenen,
de galei-slaver; ook het plankje met verhoogde kanten waarop
de letterzetter zijn regels plaatst, naar gelang hij ze bijeen
raapt.
galjard, m., kleine drukletter op 8 punter, waarmee dit woordenboekje is gezet.
galjoen, o. groot zeilschip met 3 of 4 masten en hoog boord, in de
17e eeuw, inz. bij de Spanjaarden, als oorlogs- en koop yaardijschip in gebruik.
Gallicaansche kerk, de R. K. kerk in Frankrijk, in zoover zij eenigzins onafhankelijk van Rome was; gallicisme, 0. eigenaardige Fransche woordschikking, foutief gebruik daarvan in het
Tfollandsch ; gallomaan, overdreven bewonderaar van al wat
Fransch is; gallophiel, vriend van Frankrijk; gallophoob, iemand
met een overdreven vrees voor Frankrijk (gallophobie).
gallon, Engelsche moat (= ,1 1/2 Liter.)
galon, o. it., good en zilverboordsel; galonneeren, met galon
beleggen.
galvanisme, 0. (le door Galvani te Bologna in 1791 ontdekte „dierlijke" electriciteit, d. de electriciteit, die ontstaat door de
aanraking van zink en koper of van metalen met zuren; galvanische batterij, (= kolom van Volta), zuil bestaande nit
regelmatig afwisselende koperen en zinken schijfjes, welke een
electrischen stroom verwekt; galvaniseeren (ijzer), het ijzer in
een zinkbad met een zinklaag overtrekken; galvanometer,
werktuig om de kracht van een galvanischen stroom te meters;
galvanoplastiek, vr., procedè, waardoor men eenig voorwerp
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overdekt met een laagje metaal (welk metaal te voren in een
vloeistof opgelost is) door een sterken eleetrischen stroom door
de oplossing te zenden, waar het voorwerp in gelegd wordt.
Gambrinus, legendarisch Nederduitsch vorst, de uitvinder van
het bier.
gamelan(g), y r. inlandsch muziekinstrument bestaande
uit een houten bak, waarop metalen staven gelegd zijn, die
bespeeld worden.
gamelle, vr. Fr., het blikken eetketeltje der soldaten, fig.: de
soldatenkeuken.
gamin, Fr., straatjongen, kwajongen, (vr. gamine); gaminerie,
vr. kwajongensstreek.
gamma, Gr., of gamme, vr. Fr., toonladder.
ganteeren zich, Fr., handschoenen aantrekken.
ganglie, of ganglion, vr. Gr., zenuwknoop, (mr y . ganglidn).
garant, Fr., borg; garantenvereeniging, y ereeniging, die in een
kleine plaats het geven van tooneelvoorstellingen of concerten
mogelijk maakt, door de betrokken gezelschappen con yoldoende
opbrengst te garandeeren; garandeeren, borg spreken, instaan
voor; garantie, y r., waarborg, borgtocht.
automobielen, cm.
garage, in. Fr., bewaarplaats voor
garcon, Fr., jongen, vrijgezel; kellner; garconniére, y r., vrijgezellen-appartement.
garde, vr., lijfwaeht, kenrbende; garde du corps, lijfwaciit, gardiaan, opziehter, somtijds overste, van een kloostcr; nationale
garde, burgerwacht in Frankrijk in re yolutie-tijden.
garden, Eng., thin; garden-party, tuinfeest.
Gardinenpredigt, y r. D., bedsermoen.
garde-robe, Yr. Fr., kleerkast, kleedkamer, de gezamenlijke
kleeren van een persoon.
garmond, yr. Fr., drukletter op 9 punten, tusschen galjard (8
p.) en dessendiaan (10 p.).
garneeren, 1r., omzoomen, versieren, meubileeren, garnituur,
Fr., wat dient om iets to versieren of to stoffeeren; garnisaire,
soldaat, dien men vroeger bij aehterstallige belastingbetalers
inkwartierde tot zij betaalden.
gascon(n)ade, y r. Fr., snoeverij, grootspraak.
gastrisch, wat met de maag in verband staat, uit de maag voortkomt; gastronoom, Fr., fijne kok; lekkerbek; gastreeren, een
smulpartij houden; gastrollen spelen.
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gauchissements, In. mrv. Fr., de stuurbewegingen van een vlieger.
gaudeamus igitur ! Lat., laat ons dus vroolijk zijn! begin van een
bekend studentenlied.
gavotte, Yr., oude, deftige Fransehe dans,
gazet, yr. Fr., krant.
gazometer, m., gasmeter, gashouder.
gazon, m. Fr., graszode, grasperk.
ge. De met dit voorvoegsel beginnende woorden zoeke men als
regel op het hoofdwoord; geabsobeerd, op absorbeeren, geadopteerd, op adopteeren, enz.
gehenna, 0. I febr., de hel, de hellepoel.
geiser of geysir, naam der periodiek opspuitende warme bronnen, die op Usland, in Amerika en op Nieuw-Zeeland voorkoinen.
geisha. Jap., naam der Japansehe beroepszangeressen en -danseressen.
gekko, Mal., groot soort hagedis.
gelatine, yr. Fr., geleistof door koking nit (lierlijke weefsels verkregen.
gemaniereerd, gekunsteld, gemaakt.
gemeinnutlich, D., van algemeen nut.
Gemini, mrv. Lat., rlI weelingen (sterrenbeeld).
gemutlich, D., gezellig, behaaglijk.
gendarme, Fr., politie-soldaat.
gene. y r. Fr., dwang, belemmering, verlegenheid; sans gene,
ongedwongen, zonder compliment-en; geneeren (zich), zich dwang
opleggen, niet naar welgevallen handelen, verlegen doers.
genealogie, yr. Gr.,geslachtrek-enkunde, stamregister, stamboom;
genealogisch, wat op de yericalopie betrekkingheeft, genealoog,
beoefenaar van de yenealoyie.
generaliseeren, Fr., nit een bepaald geval als algemeenen regel
aannemen; generalissimus, opperbevelhebber van het geheele
leger; general trader, Eng. vraclitzoeker, gewoon vrachtschip.
generatie, yr. Fr., teling, afstamming; geslacht; menschenleeftijd;
de gelijktijdig levende menselien; generatio spontanea, of
aequivoca, yr. tat., Let ontstaan van leven zonder zaad of
Mem; genereeren, voortbrengen, verwekken; generiek of generisch, geslachts-; Genesis, Gr. de wording (het eerste boek van
Mozes); genetisch, wat betrekking heeft op de verwekking,
op het ontstaan
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geniaal, Fr., wat getuigt van genie, o., d. i. van buitengewoon
groote geestelijke vermogens; een genie is iemand die buitengewone gaven bezit; de genie, de krijgsbouwkunst, de troepen
daarvoor bestemd; Genius (fabelleer), de god, die voorzat bij
ieders 'even; fig. de geest, het eigenaardig persoonlijke in een
persoon of een ding; de genius der taal, bijv.; genialiteit, yr., de
eigenschap van geniaal to zijn; het vermogen om -lets nieuws
te scheppen.
Genickstarre, D. vr., zie meningitis.
genitief, Lat., de tweede naamval,
genitalien, mrv. Lat., de teeldeelen.
genre, Fr. (= genus, Lat.), soort; genrestuk, sehilderij, die een
voorstelling nit het dagelijksch leven geeft.
gens, yr. Lat., (mrv. gentes), stain, geslacht (bij de Romeinen en bij
de oude volken); gentiel, wat op de pens betrekking lieeft.
gentle hint, Eng., zachte wenk.
gentleman, Eng., fatsoenlijk man, man van eer; mrv. gentlemen,
(als aanspreking gebritikt—inijne lieeren); gentlemanlike, Eng.,
als een hoer (in de goede beteekenis).
geo, (van het (r. gë), duidt in samengestelde woorden aan, dat
het idee aarde in die woorden voorkomt; geocentrisch, wat betrekking heeft op een planeet yanuit, de aarde als middelpunt;
geocentrische wereldbeschouwing, waarbij de aarde als middelpunt van het heelal beschottwd wordt; geodesie, yr. landineetkunde, geostatica, yr., leer van bet evenwicht van vaste
lichamen; geograaf, beoefenaar der geographie of aardrijkskande; geoloog, (ir., beoefenaar der geologie of aardkennis;
geometrie, yr. Gr., meal:mule.
geparenteerd, verwant.
beheerder, (1irecteur.
&ant,
germanisme, o., wat behoort tot of em navolging is van het Daftsche taaleigen.
germinal, Fr., kiemniaand, 7e maand van den republikeinsclien
kalender (21 Alaart-19 April).
gesticuleeren, Fr., gebaren (gesten) waken.
gestie, yr. Fr., beheer, bestuur.
geta(h) pertja, gedroogd melksap van tropische boomen, dat andere eigenschappen heeft dan gomelastiek en o. a. voor kabels
gebruikt wordt.
ghasele, yr., Perzisch of Turksch leerdicht, nit niet minder dan 5
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en niet weer dan 17 tweeregelige coupletten bestaand, Welke
door den oyereenkomstigeri rijmklank van den tweeden regel
met elkaar verbonden zijn.
ghetto, o. It., de jodenwijk of -straat.
giaur, Perz., ongeloovige; minachtende aanduiding voor alle
niet-IN ah omme danen.
gibus, m. Fr. (= chapeau claque).
gigantesk, gigantisch, Gr. reusaehtig.
modegek
dandy, Eng.)
Gi(e)gerl,
gin, Eng., jenever.
Gipsy, Eng., Zigeuner.
gingerbeer, Eng., gemberbier.
girl, Eng., meisje.
giro, It., het overdragen van een wissel op een ander; giro - bank,
hank, waar geldsommen door enkel aan- en afschrijven
van den eon op den ander worden overgedragen (zie clearing-

house).
Gitana, Sp., Zigennerin; Gitano, Zigenner.
glaceeren, Fr , glanzen, met een gladde en glanzende flag overtrekken.
glacis, 0. Fr., buitenste borstwering; zachte
zwaardveehter in den Romeinsehen circus.
gladiator, 1

klewang.
gliwang
globe, vr. globus, Lat., acrd- of hemelbol; globetrotter, Eng.,
iemand, die de heele wergild doorreist; globaal, over 't geheel
genomen, bij raming.

gloria in excelsis Deo ! hat., eere zij God in den hooge!
glorie, y r. Fr., room; glorieus, roemrijk, heerlijk, glorificatie, yr.,
veriteerlijking.
glos(se), yr. Gr., kantteekening; opheldering, nitlegging; spotternij; glossarium, 0., Lat., alphabetiseh gerangschikte glosses;
woordenboek van yeronderde woorden; glossolalie, yr., het
spreken „in vreemde tongen".
glucose, vr., druiyensuiker,
gluten, o. tat., lijm, kleefstof; glutinous, kleyerig.
glyptotheek, vr., verzameling van glypten, (d. z. gesneden steenen),
ook van beeldhouwwerk in 't algemeen.
gnoe, een soort antilope in Z.-Afrika.
gnosis, mry. Gr., do kennis, de openbaring; gnostieken, gnostici,
eltristelijke geleerden nit de eerste eettwen, die heweerden een
9
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volledige, hun geopenbaarde, kennis te bezitten van het wezen
Gods; gnosticisme, o., hun leer
go, Eng., ga; go ahead ! vooruit!; go canny, (ga langzaam), het
stelselmatig langzaam werken om loonsverhooging of te dwingen; go on, ga door!
gobelins, beroemde Fransche wandtapijten uit de fabriek van
lien naam te Parijs.
yloek; scheldwoord voor Engelschman.
Goddamm,
God save the bking (the queen), Eng., God behoede den koning
(de koningin), aanvangsregel van het Eng. volkslied.
goedang, Mal., magazijn, schnnr, pakhnis.
goerbi, ronde hut van takken en klei, zooals de Arabieren wel
bouwen.
goena-goena, Mal., occult verschijnsel, een vorm van psychische
kracht, die zich openbaart in plagerijen (steenen gooien) en
dwinglandij.
goeroe, Mal., leeraar, onderwijzer.
naam voor de niet-Joden.
gol, (mrv. goim),
golf, Eng , spel dat gespeeld wordt met een kleinen harden bal
en een slaghout; doel is den bal met het kleinst aantal slagen
van het eene putje in het veld in het andere te drijven.
Golgotha, o. Ifeb., schedelplaats.
Gomarist, volgeling van Gomaris, contra-remonstrant.
gong of goeng, yr. Mal., slaginstrument, bestaande nit een metalen schijf of een ketel met lage randen.
goniometrie, yr. Gr., meetkunst der hoeken.
good, Eng., goed; good-bye ! vaarwel! ; goodwill, waarde van een
zaak, ongerekend de aanwezige onroerende en roerende goederen.
Gordiaansche knoop, onoplosbare moeielijkheid; den Gordiaansclien
knoop doorliakken wil zeggen: een moeielijkheid door een daad
van geweld nit den weg ruimen.
Gorgonen, Gr. fabell., schrikgodinnen, Wier blik iemand in sleen
veranderde.
gospodar, klein landeigenaar in Polen.
gouache, yr. Fr., preparaat van verf, die verdund is met water,
waarin gom is opgelost, Welk mengsel door teat honing verdikt
is; schilderij met dergelijke materiaal vervaardigd.
goudronnè, Fr., met teen bereide papiersoort.
gerecht: fijn gesneden vleesch met Spaansche
goulasch,
peper toebereid.
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gourmand, Fr., gulzigaard; gourmet, fijnproever.
gouttes de lait, Fr. („druppels melk"), inrichtingen tot het verzorgen van en het verstrekken van melk aan zuigelingen.

gouverneeren, Fr., besturen; gouverneur, stadhouder, landvoogd;
opvoeder; in het Z. van ons land: commissaris der Koningin;
gouvernante, kinderjuffrouw; gouvernement, landsbestuur; in
het Z. van ons land: bet gebouw van bet provineiaalbestuur;
gouvernementeel, wat van (le regeering uitgaat.
gracieus, Fr., bevallig.
gradueel, Fr., trapsgewijze, bij opklimming; gradueeren, in graden
afdeelen; een graad (waardigheid) verleenen; gegradueerden,
zij, die een graad bekleeden.
grmcus, Lat., kennel- van, leeraar in de Grieksehe taal.
Grahambrood, brood nit grof gemalen tame, zonder gist gebakken.
grammatica, (Lat.), grammaire, y r. Fr., spraakleer, spraakkanst;
grammaticaal, overeenkomstig de spraakleer.
gramineeen, grasachtige planten.
grande (van Spanje), rijksgroote, voornaam Spaansch edelman;
grandma, yr., de waardigheid, deftigheid, trots van een grande;
grandioos, grootseb; grand-seigneur, grout beer: den grand-sei y-

nii r uithangen.
graft, (Amerikaanseli), omkooperij
graphiet, o., potlooderts, zwart teekenkrijt; graphisch, wat y enband houdt met de kunst om dingen door middel van lijnen en
figuren voor te stellen; wat betrekking lieeft op de drukkunst; graphische voorstelling, voorstelling, overziefit door
middel van lijnen; graphologie, vr. Gr., beoordeeling van het
karakter nit bet handschrift.
gratie, y r. Fr., genade; gust; bevalligheid; kwijtsehelding van
straf; gratificatie, y r., gesehenk, toelaag; gratuit, Fr., gratis,
vrijwillig; zonder grond.
gravida, Lat., zwanger.
gravitatie, y r. Fr., zwaartekracht.
great, Eng. groot; great attraction, (groote aantrekking), datgene,
waar iedereen been gaat, waar iedereen om komt.
greenback, Eng. in. (lett.: groen-rng), N.-Amerikaanseh bankbiljet; greenhand, Eng. liehtmatroos; nienweling in het yak;
greenhorn, melkmuil, naIef mensch, inz. iemand die pas in
Amerika gekomen is.
griffie, y r. Fr., seeretarie van een reehtbank, van het provinei-
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aal bestnnr of van de le of 2e Kamer, onder beheer van den
grittier ; ter griffie deponeeren, ter inzage leggen; fig.: op de
lunge baan sehuiven.
griffon, Fr., poedel; jachthond met lang, rnig Naar.
grillroom, Eng., restaurant.
grimas, yr. Fr., gelaatsvertrekking; leelijk gezieht.
grimeeren (zich), Fr., zich door kunstmiddeltjes een ander gezicht
geYen (van tooneelspelers).
grisaille, y r. Fr., grijze teekening (in zwart en wit uitgeyoerd);
grisette, vr. nwisje van twijfelachti P zed " nit de yolksklasse.
grisou, in. Fr., bet ontplofbare gas in de steenkolenmijnen.
kar.
grobak,
Grobian, I)., lomperd, vleget.
grognard, Fr., brombeer, mopperaar; soldaat van Napoleons
Undo Garde.
groom, Eng., stalknecht, rijkneelit.
gros bonnet, Fr., „hooge oome."
grosse, Yr., afsehrift van een oorspronkelijke notariele aete.
D., nihkelen muntstuk van (I cent.
Groschen,
grosso modo, Lat., inn'. ruw gesehat, ongeveer.
dwa,as.
wonderlijk,
grotesk,
groupagedienst, samenladingsdienst (ter uitsparing van vracht).
Groszmacht, y r. I)., groote mogendheid.
Zwitsersehe kaas, zoo genoemd naar een dorp
gruyere,
Freiburg.
Zuid-Amerikaansehe yogelmest.
guano, m.
guardian, Sp.,
gardiaan.
guauchos, Sp., klenrlingen van Spaanseh-Indiaanselie afstamruing in de panipa's van Z. Amerika.
guêridon, m. Fr., rond tafeltje filet (%6u pout.
guerre a outrance, Fr. oorlog tot het uiterste; guerilla, in. Sp.
ldeine oorlog), oorlog van partijgangers (guerillero's),
van kleine benden.
guichet, o. Fr., kleine deur in een grootere of in een raam (in
kantoren).
guide, Fr., girls, leidsman; lijfwacht van den koning van Ilelgie;
guiderope, Fr., troy , die men yanuit een ballot' over den growd
laat slepen om de snelheid te yerminderen en de neerdaling te
.
vergem akkeli j
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Guildhall, Eng., naam van het stadhuis te Louden.
guillocheeren, Fr., het versieren met ineengevlochten lijnen (van
horlogekasten, bijv.).

guillotine, y r. Fr., valbijl.
guinje, guinea, Eng. goudstuk (112.50).
guipure, y r. Fr., kantwerk met breede mazen.
guirlande, y r. Fr., bloemslinger, festoen.
Gummi, D., gom-elastiek.

Gut gebr011t, Lowe !, D.,,, goed gebruld ,leeuw !" (citaat uit Shakespeare, dat echter meest in 't Duitsch aangehaald wordt);men
zegt het schertsend als iemand een grooten mond opzet.
gutturaal, Fr., wat tot de keel behoort, in de keel gevormd wordt.
gymkhana, sportfeest, sportwedstrijd met grappige hindernissen.
gymnasium, o. Lat., Latijnsche school, voorbereidingsschool voor
de universiteit; gymnasiast, leerling dier school; gymnast,
beoefenaar van de gymnastiek, d. de kunst der lichaamsoefening; gymnastiseeren, de gymnastiek beoefenen.
gynmcologie, y r. Gr., de ziekteleer van het vrouwelijk geslacht;
verloskunde; gynmcoloog, arts, die zich speciaal toelegt op de
genezing der vrouwenziekten.
Gypsey, zie Gipsy.

H.
H. M. = Hare Majesteit ; H. H. M. M. = Hunne 'Majesteiten ;
H. H. heeren ; H. S. = handschrift, of: Heilige Schrift ;
H. E. G., = hoogedelgestreng ; H. D., = hoogstdeszelfs ; H.
P. = horse power, paardekracht.
haarstraubend, D., om de haren ten berge te doers rijzen.
Habeas corpus act, beroemde Eng. wet die beveelt dat een gevangene binnen 24 uur verhoord moet worden, opdat er beslist
worde over de geldigheid der arrestatie.
habent sua fata libelli, Lat., de boeken hebben hun lotgevallen
(vaak aangehaald citaat van Terentianus Maurus).
habitué, Fr., vaste bezoeker (van een café, enz.).
habitus, m. Lat., het uiterlijk voorkomen; habitus asthenicus,
Lat., (medische term): krachtlooze, slappe houding.
hacienda, y r. Sp., uitgestrekte landhoeve in Midden-Amerika
voor de veeteelt op groote schaal.
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Hades, in. Ur., de oiiderwereld, het schimmenrijk.
hadjd, of hadsji, Turk., pelgrim, die naar Mekka geweest is.
hmresie, zie heresie.
hai, in Chin. namen, beduidt: binnenzee of meer.
haie, vr. Fr. (haag), dubbele rij soldaten, bedienden, enz.; en hale
opgesteld, in twee rijen met het gezicht naar elkaar toe.
halfcast, Eng. halfbloed.
Hakatisten, naam der uiterste richting van de verduitschingspolitick in Polen (naar de beginletters van de namen van Brie
leiders ; Iransemann, Kennemann en Tiedemann).
hall, Eng., groote zaal; vestibule in moderne huizen.
halleluja! liebr., looft den I leer!
hallucinatie, yr. 1'r., zinsverbijstering, visioen.
halo(s), in. Fr., liclitende kring um zon of maan.
hamadryade, y r. Gr., bosch- of boomnintf.
handicap, Eng., wedren, waarbij, door belasting der jockeys,
de vraelit der paarden gelijk geinaakt wordt.
handsupper, (van het Engelsche hands up! handed omhoog!)
spotnaam, lien de Boeren gavel aan de Eng. soldaten, Welke
zich op lien toen)ep onmiddellijk overgaven.
hangar, Fr., loods, inz. eon loods zonder diclite wanders.
Hannibal ante portas ! Lat., Hannibal staat your de poortvn! d.
W. z.: het gevaar is op z'n hoogst, (aanhaling nit cell Philippica
van Cicero).
hansom, Eng., tweewielig huurrijtuig, kapkarretje.
hara-kiri, Jap., zelfmoord door buikopensnijding.
harceleeren, Fr., aimatten door gednrige aanvallen.
harem, in. Ar., vrouwenvertrek in het Ousten; de gezamenlijke
vronwen van een Oosterling.
harka, y r., Moorsche legermaeht.
harmonica-trein, trein, waarvan de wagons, door leeren kappen
verbonden, ineenloopen.
harmonie, vr. Gr., overeenstemming, welluidendheid; muziekgezelschap ; harmonisch, overeenstemmend, welluidend; harmonideren, good samenklinken; het good met elkaar ktumen
vinden.
haro, Fr., geroep van afkeuring.
harta poesaka, Mal., het onsehendbare erfgoed van het matriarchaic gezin, grondslag der Maleisehe sainenleving op Sumatra.
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Fr., Moliere's type van een vrek.
Harpagon,
hasard, hazard(spel), Fr., kansspel, Coeval.
bedwelmend genotmiddel nit Indische hennep
hasjisch, o.
bereid.

hausse, vr. Fr., het rijzen der prijzen; (tegenst.: baisse) ; a la
hausse speculeeren, speculeeren op het rijzen der prijzen;
Eng. bull).
haussier, die op stijging der prijzen speculeert
haut, Fr., hoog, hautain, trotsch, uit de hoogte; haute finance,
de groote bankiers; haute nouveautb, yr., het nieuwste snufje
op modegebied; haute saison, vr. het hoogtepunt van het seizoen, het hartje van den zomer, (in badplaatsen, enz.); haute
vol6e, yr., de aller yoornaamsten; haut relief, verheven beeldhottwwerk, waarbij de figuren bijna geheel los van den achterwand zijn, (tegenst.: basrelief).
hear !, Eng., hoort, htistert! (uitroep nit de vergadering, als de
spreker iets zegt wat in den geest valt).
Hebe, Gr., fabelleer, de godin der jeugd, schenkster der godin;
fig. bevallige schenkster.
hebraicus, Lat., beoefenaar, leeraar der lIebreettwsche taal.
hecatombe, hekatombe, yr. Gr., offer van 100 (of althans van
yeel) dieren; groote slachting.
hedonisme, o. Gr., wijsgeerig stelsel dat het genot tot het duel
van het leven stelt.
Hedsjra of Hegira, yr. Ar., de Ylucht van Mohamed naar Medina,
(15 Juli 622), begin der Turksche jaartelling.
hegemonie, Yr. Gr., het overwicht van een machtigen staat over
zwakkere bondsstaten.
hei, in Chin. eigennamen, beteekent: zwart.
Heiduk, licht gewapend Hongaarsch-infanterist; lIongaarsehe
knecht in nationale kleederdraeht.
Helikon, Ill. Gr. (titans Za(Jori), de muzenberg in Boeilliii, woonplaats van Apollo en de 9 Muzen.
Helios, Gr., zonnegod, zon; heliograaf, toestel om door het op yangen en terugkaatsen der zonnestralen to y elde de teekens van
het Morse-alfabet over to seinen; heliogravure, Yr., lichtdruk,
helioscoop, m. Gr., zonneglas, zonnekijker; heliotroop, naam,
lien men, behalve aan de bekende bloom, geeft aan alle planten,
die zich naar de zon toewenden.
helium, het laatste permanents gas, door prof Kamerlingh Onnes
in 1908 voor 't eerst vloeibaar gemaakt.
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hellenist, keener van de Oud-Grieksehe taal.
Heloten, naam der Spartaansehe slave'', fig.: slaven.
hemi (Gr. voor yoegsel) = half; hemicyclus, m., halve cirkel;
hemispheer, Yr., halfrond (der garde, des hemels).
hemorrhoIden, inn% tat., aambeien.
henna, vr. Ar., struik, lyaarvan do bladeren een in het Oosten
Neel gebruikt rood toiletkleurmiddel leveren.
Henri quatre, Fr., puntbaardje, silt.
Heptamdron (verhalen der zeven dagen), b mulct no vellen, geschre y en door Marguerite de Valois, koningin vanNavarre (1559).
heptameter, G r., zevenvoetig vers.
neerbuigend.
herablassend,
heraldiek, Yr., wapenkunde; heraldicus, keener der heraldiek;
heraldisch, tot de heraldic* behoorend; heraut, wapenbode,
krijgsgezant.
herbarium, o. Lat., yerzameling gedroogde planten; herboriseeren,
planten zoeken; herbivores, plantenetende dieren.
herculisch, tat., van buitengewone lichaamskracht.
hereditair, Fr., erfelijk, heriditeit, Yr., erfelijkheid.
heremiet, zie eremiet.
heresie, Yr., dwaalleer, ketterij.
Hermandad, (de Heilige), de heilige broederschap, d. het inquisitie-gerecht fig. de politic.
hermaphrodiet, Gr., persoon, die de keninerken der beide geslaehten heeft.
hermeneutiek, vr., Gr., uitlegkunde, inz. die van de boeken des
hermetisch, lachtdicht; Hermesstat, staf met twee vleugels bovenaan en ontgeven door twee ineengestrengelde slangen.
hetaire, publieke vrouw der hoogere standen in de Grieksche
Oudheid. (Sommige hetairen waren beroemd (nu haar gavel' en
vernuft.)
heterodox, Gr., onrechtzinnig, kettersch (tegenst.: orthodox) ;
heterogeen, engelijksoortig, niet bij elkaar hoorend.
hetman, (Poolsch), Kozakkenaanvoerder.
heurdka, Gr. (ook: eureka !), ik heb het gevonden! (uitroep van
Archimedes, bij het ontdekken van de z. g. „wet van Archimedes").
heuristische methode, „ y indende" leermethode (waarbij de leading
ertoe gebracht wordt zelf de regels to vinden).
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hexameter, in. Gr., zesvoetig vers.
hiaat, o., hiatus, m. Lat., het op elkaar volgen van twee klinkers;
gaping, leemte.

hibridisch, hibrydisch, tweeslaehtig, bastaard, (de muilezel, bijv.);
uit twee talen samengesteld (van woorden, Iuchtballon, bijv.).

hic Rhodus, hic salta! Lat., (lett.; bier is Rhodus, spring hien),
bewijs nu op staanden voet wat gij kunt. (Oorspronkelijk een
antwoord aan iemand, die er op pochte op Rhodus een verbazenden sprong te hebben gedaan.)
hidalgo, Sp., edelman van lageren rang.
hierarchie, y r. Gr., de reeks der in rang opklinnnende waardigheidsbekleeders (in kerk, leger, staatsbestuur, enz.); priesterheerschappij, den hiörarchieken weg volgen, zich tot zijn 011middellijken chef wenden, die het verzoek weer naar zijn superieur overbrengt, enz.
hidroglyphen, de schriftteekens der oude Egyptenaren; fig.: bijna
onleesbaar schrift.
high, hoog; high church, de Engelsche staatskerk (Anglicaansche
Kerk); high life, de groote wereld; high way, de groote weg;
highwayman, straatroover.
hilariteit, vr. Fr., vroolijkheid, algemeen gelach.
hinc Him lacrymee ! Lat. (lett.: vandaar die tranen!), dear wringt
de sehoen! daar zit de knoop !
hineininterpretiren, D., met alle geweld aan gezegden, uitlatingen,
passages uit geschriften, enz. een beteekenis willen toekennen,
die ze niet hebben.
hint, Eng. wenk.
achterland, het land achter de kust (vooral in
Hinterland, o.
de kolonien).
Hintertreppenroman, D., volksroman in afleveringen, slechtste
soort lectuur.
hippocras of hypocras, in. Gr., kruidenwijn.
hippodroom, o. Gr., de renbaan; het paardenrennen.
histologie, y r. Gr., leer der weefsels.
histoire, y r. Fr., geschiedenis; histoire bataille, zie bataille ; historicus, Lat., geschiedkundige; historiograaf, geschiedschrijver.
ho, in Chin. eigennamen, beteekent: waterweg.
hobbyhorse, Eng., stokpaardje.
Hochkonjunktur, D., samenloop van omstandigheden, waardoor
handel en nijverheid tot den hoogst mogelijken bloei komen.
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hockey, Eng., een soort kolfspel.
hoc volo, sic jubeo !, Lat., ik wil het, daarom beveel ik het!
hodie mihi cras tibi !, Lat., heden ik, morgen gij!
holyday, Eng., feestdag, vacantiedag.
homerisch gelach, daverend gelach.
home, Eng., huis, tehuis; home-rule, Eng. zelfregeering (your
Ierland).

homilie, yr. Gr., kanselrede; homiletiek, yr. Gr., kanselwelsprekendheid.

homme, mensch, man; homme d'affaires, zaakwaarnemer,
zaakgelastigde; homme de bien, eerlijk man; homme d'argent,
geldman; homme de Iettres, letterkundige.
hom(o)eopathie, vr. bijzondere geneeswijze, volgens den stelregel: similia similibus curantur, (gelijke (kwalen) worden door
gelijke genezen), zoodat men bijv. tegen koorts eon middel
geeft, dat een gezonde koortsig zou maken.
homo, Lat., mensch; homo novus, nieuwe man, d. W. z. nieuwe
bekleeder van een ambt, van Wien men niet weet wat men
van hem als zoodanig to verwachten heeft; homo homini lupus,
de eerie mensch is een wolf voor den ander: homo sum, humani
nihil a me alienum puto, ik ben een mensch en acht nets menschelijks mij vreemd (citaat uit Terentius).
Home Office, Eng., ministerie van binnenl. zaken.
homo, Gr., yoon,Toegsel, dat helz,elfde beteekent; homogeen,
van denzelfden aard, een in denkwijze; homogeniteit, yr., gelijksoortigheid, overeenstemming; homologeeren, de schikking,
door een failliet aan zijn schuldeischers aangeboden, gereclitelijk bekrachtigen, verbindend maken; homologatie, yr., gerechtelijke bekrachtiging ; homoniem, Cr., gelijklnidend (van woorden);
homoniemen, woorden, die gelijk uitgesproken worden, maar
sums in spelling verschillen.
honneur, vr. Fr., eer, de honneurs waarnemen, (bij bezoek) de eer
des huizes ophouden, de gasten verwelkomen en ontvangen;
honorabel, eervol, deftig; honorair ambt, waar geen bezoldiging aan verbonden is; honorair lid, eerelid; honoreeren, eeren;
betalen, uitbetalen; ad honorem, eershalve; ad honores, die
alleen de titel van het ambt heeft, zonder de functie uit te oefenen en zonder bezoldiging; honorarium, bezoldiging, meestal
your geestesarbeid (van een schrijver, een dokter, enz.); honor's
causa, Lat. eershalve.
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honni soit qui mal y pense ! Fr., schande over hens, die er kwaad
van denkt! (levies van de Engelsche orde van den Kousenband).
honved, m., Hongaarsche landweersoldaat.
hooligans, - naam lien men geeft aan de N.-Yorksche bandieten.
hora ruit, Lat., de tijd vliegt.
horizontaal, waterpas; horizontale, Fr., publieke vrouw.
hormat, Mal., eer, achting, hulde, eerbied, ontzag, vereering.
horoscoop, Gr., planeetlezer, die iemands lot voorspelt nit den
stand der sterren in zijn geboorteuur; die voorspelling zelve.
horreur, yr. Fr., afschuwelijkheid, gruwel; horresco referens, Lat.,
ik ijs al bij het vertellen ervan; horribel, afschuwelijk; horribile dictu, Lat., ijselijk om to zeggen; horror vacui, Lat., de
afschuw (der natuur) van het ledige (waaraan men vroeger het
opstijgen van het water in een luchtledige buis toeschreef).
hors, Fr., buiten; hors contours, Fr., buiten mededinging; hors de
saison, ontijdig, to onpas; hors d'oeuvre, Fr., iets overtolligs,
bijgerecht.
horseguard, Eng., lijfwacht to paard.
horticultuur, yr. Lat., tuinbouw; hortulanus, tuinman, opzichter
(zie ook botanicus), academische tuin.
over tuinen; hortus,
hosanna! Ifebr., freer, help hem! geef hem heil!
hospes, Lat., gast, gastheer, waard; hospitant, iemand, wien het
bij uitzondering vergund is, sommige colleges bij to wonen;
hospitaliteit, yr. r., gastvrijheid, herbergzaamheid; hospiteeren,
als gast (hospitant) bijwonen of introduceeren; hospitium, o.,
herberg, klooster op den St.-Bernard; gesticht, waarin ouden
van dagen of zieke kinderen verpleegd worden.
hospodar, beer, titel der vorsten of landvoogden van Moldavie en
Wallachije.
hostie, yr. Lat. (lett.: het offerdier), het ayon-dmaalsbrood, de
heilige ouwel, het hoogwaardige in de It K. kerk.
hotelier, Fr., hOtelhouder.
houri, Ar., paradijsmaagd. (Volgens Mahommeds leer zijn de
houris eeuwig jonge en schoone yrouwen, de gezellinnen der
zaligen in het paradijs.)
house, Eng., huffs; House of Commons, het Ifuis der Gemeenten,
het Lagerhuis (= de Tweede Kamer); House of Lords, het Huis
der Lords, het Ifoogerhuis (= de Eerste Kamer).
humaniora, mrv. Lat., de humaniteitsstudin, d. w. z. de schoone
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kunsten en wetensehappen, die den mensch tot 'Hensel' maken
(hiermede wordt vooral bedoeld de studie der oude (klassieke)
talen en schrijvers, als grondslag der beschaving); humanisme,
o., de wetenschap en het streven der Humanisten in den Renaissancetijd, die de oude talen en letterkunde weer in eere
brachten; humaniseeren, menschelijk(er) maken; humanitair,
r., wat zich bezighoudt met de belangen der menschheid;
humaniteit, vr. menscheliikheid.
humbug, in. Eng., bedrog (onder fraaie voorwendsels), onzin,
lane, windmakerij.
humilideren, Fr., vernederen, yerootmoedigen.
humoreske, yr. Fr., luimig geschre yen verhaaltje.
humus, m. Lat., teelaarde.
hybridisch, zie hibridisch.
hydr, hydra, verfranschte yorm van het Grieksche woord
water, die in vele samengestelde woorden voorkomt; hydra, vr.
(Gr., fabelleer), waterslang, veelhoofdig monster; fig. een kwaad
dat toeneemt, naarmate men bet track te beteugelen; hydraat,
scheikundige verbinding van water met inetaaloxyden of
met een zuur ; hydraulisch, waterbouwkundig, waterleidend;
hydraulische pers, pers, welke met behulp van een waterpomp
gedreven wordt en verbazende kracht kan ontwikkelen; hydroaeroplane of hydroplane, watervliegtuig, vliegtuig, dat op bet
water kan neerstrijken; hydrodynamiek, vr., leer der beweging
van vloeistoffen, de wetten van haar evenwieht en druk;
hydrographische kaarten, zeekaarten; hydrostatiek, hydrostatica, yr. Gr., de leer van bet evenwicht en de zwaarte der
vloeistoffen; hydrotherapie, yr., watergeneeskunde; hydropsie,
vr., waterzucht.
hygiene, vr. Fr., gezondheidsleer (Hygea of Hygiea, was bij de
Grieken de godin der gezondheid); hygienisch, overeenkomstig
de hygiene.
hygroscoop, m. Gr., werktuig on" de vochtigheid der lucht of te
meten.
hymen, Gr., de huwelijksgod; de echt, het huwelijk; het hymen, het maagdenvlies.
hymne, vr. Gr., lofzang, feestlied.
hyper, Gr., over-, o yerdreven; hyperbool, vr. overdrijving (als
redekunstige figuur: bliksemsnel, bijv.); hyperbolisch, over
drijvend; Hyperborean, de volkeren in het hooge Noorden;
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hypnos, Gr., de slaap; hypnose, yr. ktmstmatig verwekte slaap;
hypnoticus, slaapmiddel; hypnotiseeren, door aanwending van
zekere nitwendige middelen in slaap of in een toestand van
willoosheid brengen; hypnotiseur, die het vermogen heeft dat
te doen; hypnotisme, o., het geheel der hvpnoseverschijnselen.
hypochonder, Gr., zwaarmoedig; hypochondrie, yr., zwaarmoedigheid; hypochondrist, zwaarmoedig menseli.
hypocriet, Gr., bnielielaar,
hypostase, theologische term om een van de Godheid afgeleid,
zelfstandig goddelijk wezen aan te diadem
hypothecair, wie of wat recut heeft of geeft van hypotheek,
(vr,) d. NV. z. het recut op een bepaald onroerend goed als waarburg Your betaling; hypotheek-bank, bank, die gelden verstrekt als hypoliwelt: en geld oimeemt door het uitgeven van pandbrieven tegen mindere rente dan die waartegen de hypotheken
gesloten zijn.
hypothese, vr., Gr. veronderstelling; hypothetisch, verondersteld,
aangen omen.
hysterie, y r. fir., zenuwziekte, waar y an de kenmerken zijn: voorbijgaande storingen van het verstand, van het gevoel en van de
beweging; yooral bij y rouwen en dan voortkomend nit onderlij Isziek ten.
hysop, y r., in Palestina vaak voorkomende loge, plant, aan de
bladen en stengels waar y an door de Joden reinigende kracht
toegekend werd.

lb, of ibid. = ibidem ; id. = idem ; I. H. S. = in hoc signo(vinces),

in flit teeken (het ki nisteeken) zult gij overwinnen; ook: Jezus
hominum Salvator, Jezus de I feiland der mensehen; I. N. R. I. =
Jezus Nazarenus Rex Judworum, Jezus van Nazareth, koning
p.
= in partibus infidelium, in de landen der
der .1oden;
item.
ongeloovigen; it.
ibidem, tat., aldaar, op dezelfde plaats of bladzijde.
Ibis, de Nijl-reiger, door de nude Egyptenaren als een godheid
vereerd.
ichtyologie, y r. Or., kennis der yissehen, viselikunde, ichtyosaurus,
groote y iseh-hagedis uit een voorwereldlijk tij(Iperk.
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icoon, yr. Gr., beeld: heiligenbeeld der Grieksche kirk; inconoclast,
Gr., beeldstormer.
ideaal, o. Lat., het enkel gedachte; het hoogst volkomene; droombeeld; het hoogste wat men wenscht of bereiken bran; ideale
wereld, de bovenzinnelijke wereld; idealiseeren, tot ideaal
maken, jets of iemand ontdoen (in de gedachte) van zijn onvolmaaktheden en gebreken; idealisme, o., bet streven near
idealen; idealist, iemand die idealen nastreeft.
id6e fixe, o. Fr., waanvoorstelling, die iemand sieeds bijblijft
idem, Lat., dezelfde, hetzelfde.
identiek, identisch, Fr., eenerlei, een van wizen, gelijk van beteekenis; identiteit, yr. eenheid van wizen; iemands identiteit
vaststellen, vaststellen wie hij eigenlijk is; identificeeren, de
identiteit vaststellen, vereenzelvigen.
ideologie, yr. Gr., wetenschap der ide6n, een soort eclectisme,
dat in Frankrijk beoefend wordt; in ongunstigen zin: het zich
to veel verdiepen in wijsgeerige en abstracts droomerijen,
vandaar: ideoloog, persoon, die milks doet.
id est, tat. (afgekort e.), dat is.
idioom, o. Gr., taaleigen, tongval, landspraak ; idiomatisch, wat
behoort tot het taaleigen ; idioticon, o., verzameling van woorden
en uitdrukkingen aan een bepaalde streek eigen.
idiosyncrasie, yr. Gr., de ver van het normal° afwijkende eigenaardigheid van sommige individuen ten opzichte van 11111I gevoelsgewaarwordingen, bij v. afkeer van lekkere genres, vo()rliefde voor kwalijk riekende Bingen, flauwvallen bij het zien
van sommige insecten, enz.
idus, yr. tat., hij de oude Romeinen de 15e dag van Maart, Mei,
Jnni en October en de 13e dag der overige maanden.
idylle, yr. Gr., bekoorlijk tafereeltje nit het huisellik, land- of
herdersleyen, idyllisch, bekoorlijk, eenvoudig en onsehuldig;
idylliseeren, idyllisch voorstellen.
ignoble, Fr., slecht, laag, gemeen.
ignoramus, tat., wij weten niet; ignorant, Fr., onwetend; ignoreeren, niet weten; doen alsof jets of iemand er niet was.
igloo, Eskimotaal, hut van ijsblokken bij pool-expedit ies.
ikatten, versieringsproced6 voor geweven goederen, in twang
het eiland Rotti (Door het omwinden van bepaalde
groepen kettingdraden met palmvezels, worden hij het
verven bepaalde gedeelten nitgespaard, die dan later weer
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aan de beurt komen, daarna wordt de inslag aangebracht.)

Iliacos intra muros peccatur et extra, Lat., Binnen en buiten de
inuren van Ilium (Troje) wordt gezondigd (citaat uit Horatius
Satiren).
illegitiem, Fr., onwettelijk, buitenechtelijk.
illico, tat., dadelijk, terstond.
Illuminaten, „Verlictitten", naam der leden van verschillende 17e
en 18e eeuwsclie deistisehe genootsehappen; illuminatie, vr. Fr.,
verlieht ing-.
illusie, vr. Fr., zinsbedrog, liersensehim, valsehe inbeelding;
illusoir of illusorisch, hersensellimmig; illusionnist, zooveel als
gooehelaar.
illustre, Fr., voortreffelijk, beroemd, doorluelitig.
im, tat en Fr., voorvoegsel = on.
imaginair, Fr., denkbeeldig, ingebeeld.
imam, Turksch priester en sehriftgeleerde: hoofd eerier moskee,
geestelijk reeliter.
imbeciel, Fr., stompzinnig, onnoozel; imbecilitas, yr. tat., stomp-

zinii igh eid.
imbroglio, o. It., verwikkeling, verwarring.
im Groszen and Ganzen, I)., over 't geheel, in 't algemeen.
imitatie, vr. Fr., nabootsing; imiteeren, Fr., nabootsen, navolgen.
immanent, vat in de dingen en menschen aanwezig is, hun aankleeft, hun innerlijk bijhlijft (tegenst.; transcendent).
immaterieel, Fr., onstolletijk, onlieliamelijk, immaterialisme,
0., de leer van het onstoffelijke der ziel.

Immanuel, in., I febr., (ooh Emanuel), God met ons l. (Jes. VII :
14).
immatriculeeren, Fr., op een register inselirij y en (speciaal van
studeuten op de hoogesehool); immatriculatie, Yr., inschrijving,
inlijving.

immaturiteit, y r. Fr., onri'ipheid, ontijdigheid.
immens(e), Fr., onmetelijk, oneindig; immensiteit, Yr., oneindigheid, immensurabel, onmetelijk.
immigrant, Fr., die nit den vreemde in een land komt wonen,
(zie emigrant); immigratie, y r. het zicli nederzetten in een land.
imminent, Fr., vat ophanden is; dreigend; imminentie, bet dreigen, het ophanden zijn.

immobilia, mrv. tat., immobilien of immobilaire goederen, onroerende goederen (grond, huizen enz.).
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immolatie, Yr. Fr., offering, slachting.
immoreel, immoraal, Fr., onzedelijk; immoraliteit, Yr., onzedelijklieid.

immortelle, Yr. Fr., (lett.: onsterfelijke), stroobloem (omdat
haar bladeren niet verwelken).

immuun, Lat., vrijgesteld, niet vatbaar (voor een ziekte); immuniteit, vr., onvatbaarheid (voor ziekten, enz.); vrijsielling (van
belasting, inkwartiering, enz.).

impardonnabel, Fr., onvergefelijk.
impasse, y r. Fr., doodloopende strait; fig. moeilijke positie, waar
men niet zouder kleerscheuren tilt kin komen.

impassibel, Fr., ongevoelig, onbewogen; impassibiliteit, Yr.,
ongevoeligheid, onvatbaarheid (voor smart, liartstoeliten,
enz.).
impeccabel, Fr., onberispelijk, uiterst correct.
impediment, o. Lat., hindernis; impedimenta, mry., het reistuig;
de pakkage, de tros van een lager.
imperatief, Fr., gebiedende wijs, gebiedend; imperatief mandaat,
gebiedende opdracht (aan een afgevaardigde om zus of zoo to
stem men) ; categorische (moreele) imperatief, het on voorwaardelijk zedengebod, ook wel (ironiseh): de stok (ais tuehtmiddel); imperator, liat., heerscher, keizer; imperatrice, keizerin ;
imperatorisch, gebiedend; imperiaal, keizerlijk; gmotste formaat paper; imperiale, vr., met zitplaatsen voorzien bovenst
deal van een omnibus of tram; imperialisme, 0., politick stelsel
in Engeland (om de kolonin zoo vast niogelijk aan het moederland te verbinden en het rijk (imperium) zoo ,eel mogeliik
uit te hreiden); imperium in imperio, Lat., een stoat in den stunt.
impermeable, Fr., waterdiclit (van stoffen).
impersonalia, tun% tat., onpersoonlijke werkwoorden ; impersoneel, Fr., onpersoonlijk.
impertinent, Fr., onbeschaamd, onhehoorlijk; impertinentie, vr,,
onbeseltaamdheid.
imperturbable, Fr., onverstoorbaar.
impieteit, vr. Fr., goddeloosheid.
implicatie, Yr. Fr., in-, verwikkeling; impliceeren, in zich sluiten,
stilzwijgend bevatten; implicite, impliciet, Let., wet er bij ingesloten, er stilzwijgend onder begrepen is.
imponderabel, onweegbaar; imponderabilien, inn. Lat., onweegbare Bingen (Licht, warmte, bijv.).
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imponeeren, Lat., indruk maken, zich doen gelden; eerbied,
gehoorzaamheid afdwingen.

impopulair, Fr., niet in den smaak van het y olk vallend, niet door
het Yolk bemind; impopulariteit, Yr., het impopulair zijn.
import, in. Lat., invoer; importeeren, invoeren; importeur, handelaar, die invoert.

importun, Fr., ongelegen, lastig, bezwaarlijk ; die ongelegen komt ;
importuneeren, lastig vallen, ongelegen komen ; importuniteit,
y r., bet ongelegen kernel], bet lastig zijn.
imposant, Fr., wat imponeert ; indrukwekkend.
impost, impat, m. Fr., belasting, accijns.
imposture, y r. Fr., bedrog, laster, veinzerij.
impotent, Fr., onvermogend, onmaehtig (vooral op sexueel gebied);
impotentie, y r., onmaeht, het niet in staat zijn om voort te telen.
imprecatie, y r. Fr., verwensehing, vloek.
impregneeren, Fr., laten doortrekken, doorweeken.
impresario, It., ondernemer van opera's, van kunstreizen met
bekende kunstenaars, enz.

impressie, vr. Fr., indruk; impressibel, ontvankelijk voor indrukken ; impressief, indrukwekkend, impressionisten, school van
sellilders, die him kracht vooral zoeken in de kleur, en de teeimprimatur, o. Lat., bet worde
afgedrukt; bet verlof tot afdrukken ; imprim6, o. Fr., gedrukt
sttik.
improductiel, Fr., Diet voorbrengend, oit y ruclithaar; niet winstgevend.
impromptu, o. Fr., voor de vuist gemaakt gedieli I; inderhaast
voorbereid feest.
improvement, Eng., verbetering, vooruitgang.
improvisatie, o. Fr., y our de vuist uitgesproken (geimproviseerde)
redevoering of gedieht; improvisotar, die voor de vuist spreekt
of dicht.
impuberteit, y r. Fr., onhuwbaarbeid; minderjarigheid.
impulsie, y r., impuls, m. Fr., aandrift, prikkel, aansporing, eerste
stoot; impulsief, wat aandrijft, prikkelt, enz.; eigenschap van
steeds aan zijn impulsies toe te geven
imputeeren, Fr., toerekenen, ten laste leggen, aanwrijven; imputatie, vr., toerekening, aantijging, ten laste legging; met
imputatie van het vOOrarrest: met in mindering brenging ervan.
in, Lat. en Fr. voorvoegsel = on.
Lenin(] vaak verwaarloozen;

10
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in abstracto, Lat., in 't algemeen beschouwd.
inaccessibel, Fr., ontoegankelijk, ongenaakbaar.
inactief, werkeloos, in rust, buiten dienst.
inadmquaat, Lat., onevenredig.
in aeternum, Lat., voor eeuwig, in eeuwigheid.
in anima viii, Lat., op een laag schepsel (een dier), bijv.: een proef
met een nieuw geneesmiddel eerst in ainina viii doen.
inanitie, vr. Lat., krachteloosheid door gebrek aan voedsel,
uitputting.
in articulo mortis, Lat., in het stervensuur.
inauguratie, yr. Lat., plechtige opening, plechtige installatie
(van een hoogleeraar); inaugureele dissertatie, vr. geleerde
verhandeling, die men moet schrijven en verdedigen om een
grand te verwerven aan een hoogeschool; inaugureele rede,
redevoering van een hoogleeraar bij het aanvaarden van zijn
ambt; (inaugureei is beter: inauguraal) , inaugureeren, plechtig
bevestigen, inwijden.
in bianco, Lat., wit, onbeschreven, oningevuld.
in bonis, Lat., good bij kas, gegoed.
incandescentie, vr. Fr., het witgloeiend (incandescent) zijn.
incapabel, Fr., onbekwaam, ongeschikt, onmachtig; incapaciteit, yr., onbekwaamheid.
incarnaat, Fr., rood (tusschen het rood van de roos en dat van
een kers in); incarnatie, y r., vleesch- of menschwording (van
Christus); belichaming.
incasseeren, Fr., innen, geld ophalen; incasso, It. inning, te innen
post, (mrv.: incassi).
in casu, Lat., in dit geval.
in cauda venenum, Lat., in de staart bet vergif. (De oude Romeinen vergeleken een rede, een brief, waarvan het begin onschuldig leek, maar het einde een hatelijkheid bevatte, met den
scorpioen, bij welk dier het gif in den staart zit.)
incestueus, Fr., bloedschennig.
inch, Eng. duim (= 2 1/2 c.M.).
incident, o. Fr., vooral, bijkomend lets, toeval; incidenteel, terloops.
incineratie, yr. Lat., verbranding tot asch (inz. van lijken).
incitatie, yr. Fr., aansporing, opruiing, ophitsing.
inclinatie, yr. Fr., helling, neiging; toeneiging, liefde; inciineeren,
hellen, neigen tot.
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includeeren, Lat., insluiten, in zich sluiten, bevatten; incluis of
inclusief, Fr., ingesloten, met inbegrip van; inclusum, o., het
ingeslotene, de bijlage.

incognito, Lat., onder een anderen naam; het incognito bewaren
(bij reizen van vorstelijke personen), onder een anderen naam
doorgaan om zich aan eerbewijzen, enz. to onttrekken.
incoherent, Fr., onsamenhangend; incoherentie, vr., gebrek aan
samenhang.
income-tax, Eng., belasting op het inkomen.
incommodeeren, lastig zijn of maken; incommoditeit, yr., last,
ongemak, ongerief.
incomparabel, Fr., onyergelijkelijk.
incompatibel, Fr., onvereenigbaar, niet kunnend samengaan met;
incompatibiliteit, vr. onvereenigbaarheid; incompatibilith
d'humeur, Fr., het niet bij elkaar passen van twee karakters
(in het huwelijk).
incompetent, Fr., onbevoegd, onbekwaam; incompetentie, yr.,
onbeyoegdheid.
incompleet, Fr., onvolledig; tekort.
in concreto, Lat., in een bepaald geval, in de werkelijkheid.
in confesso, Lat., erkend, toegegeven.
incongru'iteit, y r. Fr., ongepastheid, onbehoorlijkheid.
inconsequent, Fr., aan zichzelven ongelijk, aan zijn beginselen
ontrouw; inconsequentie, y r., strijdigheid met eigen beginselen, het zichzelf niet gelijk blijven.
inconsolabel, Fr., ontroostbaar.
inconstant, Fr., onbestendig, veranderlijk.
inconstitutioneel, Fr., ongrondwettig, met de grondwet in strijd.
inconvenient, o. Fr., zwarigheid, last, hinder; inconvenientie, yr.
onwelvoegelijkheid, onbehoorlijkheid.
incorporatie, yr. Fr., opneming, inlijving; in corpore, Lat., gezamenlijk; incorporeeren, inlij y en, opnemen.
incorrectheid, yr., onnauwkeurigheid, onbehoorlijkheid.
incourant, Fr., niet gangbaar; zonder aftrek; incourante fondsen,
effecten die niet op de officieele beursnoteering voorkomen.
incrimineeren, Fr., van een misdaad beschuldigen, als strafbaar
beschouwen en vervolgen.
incroyable, Fr., ongelooflijk; modegek uit den tijd van het Direc-

toire (1795--1799).
incrusteeren, Fr., met een kalkachtige korst bedekken; met steen,
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harmer of metaal inleggen; incrustatie, y r., omkorsting met een
steenachtige zelfstandigheid; ingelegd werk.
incubatie-tijdperk, Lat., de tijd, die verloopt van de besmetting
tot het uitbreken van de eerste symptomen eener infectieziekte ;
incubus, Lat. m., nachtduivel, booze geest (die volgens vroeger
bijgeloof 's nachts de vrouwen kwam omhelzen), kabouter.
incunabel, (mrv. incunabula), tat. y r., wiegedruk, bock dat
tusschen 1423 en 1556 gedrukt is.
inculpeeren, Fr., beschuldigen, betiaten.
incuria, tat., incurie, y r. Fr., zorgeloosheid.
incursie, y r. Fr., vijandelijke in y al, strooptocht.
indecent, Fr., onwel y oegelijk, oneerbaar; indecentie, vr., onwelvoegelijkheid.
indeed, Eng., inderdaad.
inde irae (et Iacrymae), tat., vandaar de toorn en de tranen.
(Juvenalis 1. 168.)
indèlicaat, Fr., niet fijngevoelig; indelicatesse, vr., verzachtende
uitdrukking voor: oneerlijkheid.
indemniteit, y r. Fr., schadeloosstelling, vergoeding; indemniteitswet, in Engeland: wet tot goedkeuring door het Parlement van
buiten zijn medekennis door de regeering verrichte daden.
independent, Fr., onafhankelijk
index, in. tat , register, inhoudsopgaaf ; Index (librorum prohibitorum), de lijst der door de R.-K. p erk verboden boeken.
in deposito, zie a lieposito.
india-rubber, Eng., gomelastiek.
indicatie, vr. Fr., aanduiding, aanwijzing; indicatief, aantoonende wijs; indicium, (nirv. indiciön), grond van yermoeden,
yingerwijzing.
indifferentisme, o. Fr., on y erschilligheid in geloofszaken.
indigent, tat., behoeftig; indigentie, y r., gebrek.
indigest, Lat., moeilijk verteerbaar; indigestie, y r., storing in de
spijsvertering.
indirect, Fr., niet reclitstreeksch ; indirecte belastingen : accifinzen,
invoerrechten, enz.
indiscreet, Fr., onbescheiden; indiscretie, y r., onbescheidenheid.
indisponeeren, Fr., ontstemmen, vertoornen.
individu, Lat., eenling, enkeling, op zichzelf beschouwd wezen of
persoon; individualiseeren, als op zichzelf staand beschouwen;
individualisme, o., het stellen van de rechten van het individu
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boven die der gemeenschap; individualiteit, yr., persoonlijkheid;
eigenaardig karakter van een bepaald persoon; individueel,
afzonderlijk, ieder op zichzelf.
indolent, Fr., ongevoelig, loom, traag, lusteloos; indolentie, yr.,
lusteloosheid, enz.
indoloog, kenner van Indie; iemand, die studeert voor Ind.
ambtenaar.
in dorso, Lat., op de achterzijde (van wissels, enz.).
in dubio, Lat., in twijfel; in dubiis abstine, in twijfel onthoud u.
inductie, yr. Lat., gevolgtrekking, besluit van het bijzondere
tot het algemeene; inductieve methode, waarbij de algemeene
regel nit de bijzondere gevallen afgeleid wordt.
in dulci jubilo, tat., in zoeten jubel.
indulgent, Fr., toegeeflijk, verdraagzaam; indulgentie, vr., toegevendheid, zachtzinniglieid.
in duodecimo, Lat., boekformaat (het vel in twaalven gevouwen);
in miniatuur.
in duplo, tat., in dttbbel, in twee afsehriften.
industrie, vr. Fr., nijverheid, industrieel, labrikant, industrieschool, huishoud- en handwerksehool.
in effigle, Lat., in beeld (in vroeger tijd word wel in cfliyie terechtgesteld, d. w. z. een pop of beeld, den veroordeelde voorstellend, word verbrand of opgehangen).
ineptie, y r. Fr., zotheid, onnoozelheid, ongerijindheid.
inert, Fr., traag, vadsig; inertie, y r., traagheid; de eigenschap
van lich amen om to volharden in eon toestand van rust of van
beweging.
inexpressibles, Eng. (lett. onuitsprekelijken), \Voord NVaannee
men in Engeland wel een brook aanduidt.
in extenso, tat., volledig, in zijn geheel.
in extremis, Lat., in bet stervensuur.
infaam, Fr., eerloos, sehandelijk; infamie, vr., eerloosheid, laagheid.
infant(e), prins(es) in Spanje of Portugal.
infect, besmet; verpest; infecteeren, Fr., besmetten, aansteken;
infectie, y r., besmetting.
inferieur, Fr., ondergeschikt; van slechte kwaliteit; inferioriteit, y r., ondergeschiktheid; minderwaardigheid.
infernaal, Fr., helsch, duivelsch.
infiltratie, Yr. Fr., doorzijging, doorsijpeling, langzame indringing; infiltreeren, doorzijgen, enz.
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infinitief, m. Lat., onbepaalde wijs.
infirmerie, vr. Fr., militair hospitaal.
in flagranti, Lat., op heeterdaad.
inflammatie, yr. Fr., ontsteking.
influenceeren, Fr., invloed uitoefenen op; influenza, yr. It., griep,
epidemische catarrhale koorts.

in folio, Lat., formaat van 4 bladz. uit een vel.
infra, Lat., beneden, onder; infra dignitatum, beneden (iemands)
waardiglieid.

infractie, y r. Fr., inbreuk, schending.
infralapsariörs, die Calvinischen, welke gelooven dat God de
menschen alleen onder vooronderstelling der zonde tot verdoemenis bestemd heeft.
in fraudem legis (handelen), Lat.,tot schade der wet,dus: niet volgens de wet handelen.
infusiediertjes, of infusoria, Lat., afgietseldiertjes, klasse van
micro-organismen met bepaalde kenmerken.
ingenieus, Fr., vernuftig, scherpzinnig.
ingenue, Fr. (tooneel), de rol van argeloos jong meisje.
ingredienten, Lat., bestanddeelen voor de bereiding.
inhmrent, of inherent, aanhangend, bijbehoorend, onafscheidelijk.
Inhaber, D. (van een firma), de persoon, welke onder den firma-naam handelt.
inhalatie-apparaat, inademingstoestel (voor het toedienen van
geneesmiddelen in dampvorm); inhaleeren, inademen.
in hoc signo vinces ! Lat., in dit teeken (in het teeken des kruises)
zult gij overwinnen!
in honorem, Lat., ter eere.
inhumaan, Fr., onmenschelijk.
initialen, Lat., beginletters; initiatie, vr., inwijding, initiatief,
0., het geven van den eersten scoot, het voorstellen van eon wet
door Tweede-Kamerleden, initieeren, inwijden, inleiden.
injectie, yr. Fr., inspiriting; injector„ Lat., voedingspomp van een
stoommachine.
injunctie, yr. Fr., gebod, bevel.
inka, titel der oude koningen van Peru (de laatste verloor in 1533
zijn rijk en zijn leven door de Spanjaarden).
in loco, Lat., op de plaats.
in magnis et voluisse sat est, Lat., in het groote is het reeds genoeg
gewild to hebben.
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in majorem Dei gloriam, Lat., ter meerdere eere Gods.
in medias res, Lat., in het midden der dingen;zonder voorafspraak;
met de deur is huis (vallen); in medio virtus, Lat., de deugd
ligt in het houden van den middelweg.

in mora, Lat., in gebreke, ten achter.
in natura, Lat., in voortbrengselen der natuur (dus niet in geld);
in naturalibus, in natuurlijken toestand, naakt.
in nomine, Lat., in naam, in opdracht (van): in nomine Dei
(Domine), in naam van God (des Heeren).
innovatie, yr. Lat., het invoeren van iets nieuws; innoveeren,
nieuwigheden invoeren.

inns of court, mrv. Eng., de Engelsche rechterlijke corporaties
met scholen ter bestudeering van het gemeene recht.

in nuce, Lat. (in een foot), zeer in 't kort samengevat.
in octavo, Lat., boekformaat (het vel in achten gevouwen).
inoculatie, vr. Lat., inenting; inoculeeren, inenten.
inodore, Fr., reukeloos; geheim gemak met waterspoeling.
inoffensief, Fr., onschadelijk, geen kwaad doend.
inofficieus, Fr., niet van de regeering of van het bestuur uitgaand.
in optima forma, Lat., in den besten vorm.
in originali, Lat., in het oorspronkelijke.
in pace, Lat., in vrede; als zelfst. nw.: kloostergevangenis.
in parenthesi, Lat., tusschen twee haakjes, het zij terloops gezegd.
in partibus (infideiium), Lat., in de landen (der ongeloovigen);
een bisschop in partibus infidelium, is een bisschop, Wiens zetel
heet te zijn in eon streek, waar in werkelijkheid geen bisdom
meer is of nog niet is, zijn bisschopstitel is dus bloot een eeretitel.
in patria, Lat., in het vaderland.
in perpetuam (rei) memoriam, Lat., tot een eeuwige gedachtenis
(der dingen).
in petto (houden), Lat., in de borst, in het hart (houden), er dus
niet aanstonds mee voor den dag komen, achterbaks houden;
bewaren, te goed houden.
in piano, Lat., in ongevouwen vellen.
in pontificalibus, Lat., in vol priesterlijk gewaad, in ambts- of
feestgewaad.
in promptu, Lat., in gereedheid, bij de hand; zie impromptu, Fr.
in puncto, Lat., wat betreft, wegens.
inquisiet, Lat., beschuldigde, die verhoord moet worden; inquisi-
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teur, ketterrechter; Inquisitie, yr., middeleeuwsch kettergered' t; inquisitoriaal, wat behoort of past bij de Inquisitie.
I. N. R. I.
Jezus Nazarenus Rex Jud worum, Jezus van Nazareth, koning der Joden.
insanie, yr. Fr., krankzinnigheid, waanzin; insane mentis, Lat.,
krankzinnig; in sano sensu, in goeden zin.
insceneeren, een stuk voor de tooneelopvoering in orde makers;
in elkaar zetten.
inscriptie, yr. Fr., opschrift.
insectivoor, Lat., insectenetend Bier.
in secula seculorum, Lat., in alle eeuwigheid.
inseparabel, Fr., onafscheidelijk.
inseraat, o. Lat., wat ingevoegd wordt; wat in een kraut opgenomen wordt.
insider, Eng., iemand, die toegang heeft tot een besloten gezelschap, die goed op de hoogte is van eon onderneming, enz.
(tegenst.: outsider).
insigne, o. Fr., kenteeken, eereteeken.
insinuatie, Yr. Fr., bedekte aantijging, zijdelingsche aanduiding;
insinueeren, bedekt to kennen geven.
insipide, I r., laf, smakeloos, flauw.
insisteeren, Fr., aandringen, aanhouden, den nadruk leggen op.
insolent, Fr., verwaten, lomp, onbeschaamd; insolentie, Y r .
verwatenheid, enz.
insolvabel, insolvent, Fr., niet in staat to betalen; insolvente
boedel, waarin weer schulden dan baten zijn.
in spe, Lat., in hope, toekomstig.
inspiciönt, in. Lat., de beambte, die in den schottwburg zorgt your
al de voorwerpen, bij de yoorstelling noodig, voor den goeden
gang van het spel, enz.
inspiratie, vr. Fr., ingeving, bezieling; inspireeren, bezielen.
installatie, yr. Ir., pleclitige bevestiging in een ambt, het zich
inrichten in een bilis, het vestigen van eon zaak; het aanleggen;
installeeren, bevestigen, enz.
instantane, m. Fr., wat slechts een oogenblik (Fr. instant) duurt;
zeer ylugge photografische opname.
instantie, yr. Fr., (rechtsterm), aanleg, rechtbank; in eerste
knstantie, voor de eerste (laagste) rechtbank, waarbij de zaak
aanhangig gemaakt wordt; alle instantidn doorloopen, telkens
hooger beroep (en ten slotte cassatie) aanteekenen, tot dat
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de zaak voor het hoogste gerechtshof aanhangig gemaakt is.

in statu quo, Lat., in den toestand, waarin de zaak tot dusver
was; in statu quo ante, in den toestand van vroeger (van voor
den oorlog, bijv.).

insociabel, Fr., ongezellig, onverdraagzaam.
instigatie, yr. Fr., aanhitsing, opstoking; instigeeren, opstoken.
insolatie, yr. Fr., het blootstellen aan de zonnestralen; zonnesteek.

instinct, o. Fr., aandrift, natuurlijke neiging, instinctief, instincmatig.

institutie, yr. Fr., instelling; instituteur, kostschoolhouder,
instituut, o., kostschool.
instructie, yr. Fr., onderzoek in strafzaken; handleiding, voorschrift; instructief, leerrijk; instructeur, drihneester; instrueeren,
een yoorschrift geven; de behandeling (van een reelitszaak)
yoorbereiden.
in spirituabilis, hat., in geestelijke dingen.
instrumentaal, Fr., door muziekinstrumenten voortgebracht
(tegenst.: vocaal); instrumenteeren, arrangeeren voor y ersehil!elide muziekinstrumenten.
instantelijk, (Lat. instanter), dringend, met aandrang.
insubordinatie, yr. Fr., ongehoorzaamheid aan meerderen.
insula, Lat., eiland; insulair, de eilanden besreffende; Insulinde,
eilandenwereld (naam voor Ned. Oost-Indi6).
insupportabel, Fr., onuitstaanbaar.
insurance, Eng., verzekering (tegen brand, enz)
insurgent, Fr., oproerling, limiter; insurrectie, yr., gewapende
opstand; insurrectioneel, wat den opstand betreft.
in suspenso, Lat., zwevend, nog onbeslist.
intact, Fr., ongeschonden, ongebruikt, onaangeroerd.
integer, Lat., geheel, onbesproken, onkreukbaar; integraal, Lat.,
wat een geheel uitmaakt, volledig, integralen, 21/2 pCt.
obligaties der Ned. staatsschuld; integreerend deel, onmisbaar
bestanddeel; integriteit, yr., reehtschapenheid, onkreukbaarheid, onbesprokenheid.
intellect, o. Fr., verstand, kenyermogen; intellectueel, verstandelijk; intellectueelen, verstandsmenschen; menschen:die belang
stellen in geestelijke dingen, ook wel: ontwikkelde menselien;
intelligent, schrander; intelligentie, yr., doorzicht, schranderheld, y erstandhouding ; (in de taal der spiritisten beteekent „een
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intelligentie" een geest); intelligibel, wat begrepen kan
worden; wat alleen door denken, niet langs emprischen weg gekend kan worden; de intelligibele wereld, de bovenzinnelijke
wereld; de wereld der ideal'.
intendance, yr. Fr., beheer over het onderhoud der troepen;
intendant, officier, daarmee belast; rentmeester.
intens, intensief, Fr., hevig, krachtig; intensieve cultuur, bebouwing op wetenschappelijke grondslagen om een maximum
opbrengst to verkrijgen.
intentie, yr. Fr., bedoeling, oogmerk.
inter, Latijnsche voorvoegsel: onder, tusschen, gedurende, enz.
inter arma silent leges, Lat., onder de wapenen zwijgen de wetten
(d. i: in oorlogstijd gnat geweld boven recht).
intercalatie, yr., tusschenvoeging, inlassching; intercaleeren,
inlasschen.
intercedeeren, tusschenbeide komen; bemiddelen; intercessie,
vr. Fr., tusschenkomst, bemiddeling.
intercommunaal, tusschen verschillende gemeenten onderling.
interdict, Lat., groote kerkelijke ban over eon heele streek of een
land; interdictie, yr., verbod.
interfolideren, met wit papier doorschieten.
int6rieur, Fr., inwendig; het inwendige; het binnenhuis.
interim, Lat. (lett. intusschen), voorloopige waarneming, voorloopige regeling; interimair, voorloopig; interimdividend, voorloopig dividend (dat uitgekeerd wordt vUOr het boekjaar
afgesloten is).
interlinie, yr. Lat., ruimte tusschen twee regels.
interlocaal, zie intercommunaal.
interlocuteur, Fr., degeen, met wien men spreekt; interlocutoir
vonnis, vonnis dat over een bijkomstige aangelegenheid beslist,
doch niet over de hoofdzaak.
interludium, o. Lat., tusschenspel.
intermêdiair, o. Fr., tusschenkomst, bemiddeling.
intermezzo, o. It., tusschenspel; vooral dat den loop van eon
verhaal of d. afbreekt.
intermitteerende bron, bron, die niet geregeld, dock met tusschenpoozen vloeit; intermitteerende koorts, koorts, die op gezette
tijden terugkomt; intermitteerende pols, pols, dielnu eens vlugger, dan weer eens trager slaat.
intern, Fr., inwonend; interne, kostleerling; inwonend ambte-
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naar of bediende; (tegenst. externe); internaat, o., kostschool;
het inwonen; interneeren, een gedwongen woonplaats aanwijzen (als voorzorgsmaatregel op staatkundig gevaarlijke
personen toegepast).
internationaal, Fr., tusschen de volkeren onderling; de Internationale, groote arbeidersvereeniging, omstr. 1866 gesticht;
revolutionair lied.
inter nos, Lat., onder ons.
internuntiatuur, Lat., ambt van internuntius, pauselijk gezant van
den tweeden rang; (vroeger titel van den Oostenrijkschen gezant
to Constantinopel).
interoceanisch, tusschen twee oceanen.
interpellatie, yr. Fr., vraag door een lid der Staten-Generaal
tijdens de zitting tot de regeering gericht; interpellant, hij die
interpelleert, interpelleeren, vragen stellen; aanmanen.
interpolatie, yr. Lat., inlassching of tusschenvoeging in een oorspronkelijken tekst tot verklaring of als yervalsching.
interpretatie, Yr. Fr., uitlegging, welke aan een wet gegeven wordt;
interpreteeren, uitleggen, verklaren.
interpunctie, yr. Fr., plaatsing der leesteekens.
Interregnum, o. Lat., tusschenregeering, periode in de gescliiedenis van Duitsehland waarin er geen keizer was (1250-1273).
interrumpeeren, Lat., in de redo vallen, onderbreken; interruptie,
onderbreking.
interval, o. Fr., tusschenruimte, tusschenpoos; intervalla lucida,
Lat., heldere oogenblikken (bij krankzinnigen).
interventie, yr. Fr., bemiddeling, tusschenkomst.
interview, o. Eng., persgesprek, waarbij een verslaggever van
een blad (de interviewer) de meeningen, inzichten, enz. van
eenig bekend persoon yerneemt om die to publiceeren; intervlewen, zulk een gesprek voeren.
intestaat, Lat., die zonder testament gestorven is; bijv. maw. die
ook zonder testament gerechtigd is to erven.
inthronisatie, yr. Lat.-Gr., troonsbestijging, verheffing op den
troon, plechtige installeering van een paus of bisschop.
intimatie, yr. Lat., gerechtelijke aanzegging; intimeeren, Lat.,
dagvaarden.
intimidatie, yr. Fr., vreesaanjaging; intimideeren, vrees aanj agen.
intimus, Lat., boezemvriend.
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intolerabel, Fr., onuitstaanbaar, onduldbaar; intolerant, onverdraagzaarn; intolerantie, y r. onverdraagzaamheid; intolerantisme, het prediken daarvan.
intonatie, y r. Fr., toonaange y ing, stembuiging; intoneeren, inzetten, den toon aangeven.

intoxicatie, y r. Lat.-Gr., vergiftiging, bedwelming.
intra, Lat., binnen; intra muros, binnen de muren (det stall); fig:
in het geheim, zonder getuigen.

intransige(a)nt, Fr., onverzoenlijk.
intrensiek, tat., innerlijk, wezenlijk.
intrigant, Fr., persoon, die intrigeert, d. kuipt, knoeit, met
slinksehe streken omgaat; (intriyeeren beteekend ook: de
nieuwsgierigheid opwekken); intrigue, y r., gekuip, knoeierij;
geheime liefdesbetrekking; y erwikkeling iu een tooneelspel.
in triplo, Lat., in (hie exemplaren.
introduceeren, Lat., binnenleiden, toegang versehaffen, insteken;
introductie, y r., toegang, verkregen door tussehenkomst van
Bell ander.
introltus, Lat., ingang, inleiding, begin der mis.
intuitie, y r. Fr., itmerlijke aansohouwing, de gave van jets te weten
of to kennen zonder het te voren vernomen of geleerd te hobben; intuitief, als door ingeving.
inundatie, Yr. Fr., overstrooming; inundeeren, (lder water zetten.
in usum, tat., ten gebruike; in usum Delphini, ten gebruike van
den Dauplojn, (opselirift van klassieke werken, under Lodewijk
XVI uitgegeven ten gebruike bij het onderwijs van den troonopopvolger en tevoren gezuiverd van alles, wat aanstoot geven
kon).
invalidatie, y r. Fr., ongeldig verldaring; invaliditeit, y r., zwakte,
gebrekkelijkheid, het buiten stoat zijn our to werken.
invasie, vr. Fr., vijandelijke inval.
invectief, o. Fr., selieldwoord.
inventaris, tat., lijst der aanwezige goederen, boedelbesehrijving; inventarisatie, Yr. het opmaken van zulk een lijst (inven-

tariseeren).
in verba magistri (zweren), bij het woord des meesters zweren.
inversie, y r. Fr., omkeering, woord-of letterverplaatsing, invertIicht, invertbrander, naar onder brandend lieht; brander daarvoor.

invertebrata, mrv. Lat., ongewervelde dieren.
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investituur, vr. beleening, benoeming (van bisschoppen door den
keizer van Duitschland).

in vino veritas, Lat., in den wijn de waarheid, d. w. z. dronken
menschen spreken de waarheid.

inviteeren, Fr., uitnoodigen; invitatie, y r. uitnoodiging.
invocatie, Yr. Lat., aanroeping.
in voce, Lat., bij het woord, in take.
io vivat ! tat., leve!, aanvangswoorden en naam van

een
bekend studentenlied.
ipse, tat., zelf; ipse dixit, bij (de meester, Pythagoras) heeft het
zelf gezegd; ipse fecit, bij heeft het zelf gemaakt; ipso facto,
door het feit zelf; ipso jure, door het reeht zelf, vanzelf, van
reclitswege.
iradd, y r. Turksch, besluit van den sultan.
ira furor brevis est, tat., de toorn is een korte razernij, d. w. z.:
de toornige is ontoerekenbaar.
Irene, de godin van den vrede bij de Grieken; irenisch, vredestichtend, yerzoenend.
Iris, Gr., de dienares der goden, die langs den regenboog van den
hemel naar de aarde en terug gaat; de regenboog; het regenboogvlies (gekleurde kring om den oogappel); zekere blown;
iriseeren, de kleuren van den regenboog vertoonen.
ironie, y r. Fr., geveinsde onwetendheid; bedekte spot; ironisch,
bedekt spottend (door het tegenovergestelde to zeggen van
wat men meent).
irrationeel, Fr., in strijd met de rede.
irredenta (Italia), het on y erloste Italie (d. het gedeelte van
Oostenrijk dat volgens de Italiaansche clian y inisten tot itali6
moest behooren); Irredentisten, politieke partij, Welke dat gedeelte aan Italie wil brengen.
irrelevant, Lat., onbeteekenend, nietig.
irrigatie, y r., bewatering, bevloeiling van landen ;irrigator, vrouwenspuit; irrigeeren, be y loeien, besproeien.
irritabel, Fr., prikkelbaar, lichtgeraakt; irritatie, y r., lichte oatstoking; verbittering, opwinding, irriteeren, prikkelen, opwekken, verbitteren.
Isabella-kleur, vuilgeel.
ischias, y r. Gr., lieupjicht.
Islam, (lett.: berusting in den wil Gods), de Mohammedaansene
godsdienst; Islamiet, belijder van den Islam.
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isobaren, Gr., lijnen welke die plaatsen der aarde verbinden,
waar de jaarlijksche barometerverschillen even groot zijn.
isolatie, vr. Fr., afzondering; isolator, wat isoleert ; isoleeren,
afzonderen; in de electrotechniek: een geleidend lichaam
zOOdanig met niet geleidende lichamen omringen, dat het
niet in leidende verbinding komt met de aarde of andere
geleiders.
isothermen, lijnen langs die plaatsen der aarde, welke een gelijke
jaartemperatuur hebben.
isthmus, Ur., landengte.
Italia fara da se, It., Italie zal het alleen klaarspelen (leuze, van
de Italiaansche revolutionairen in 1849); Italia irredenta zie
irredenta.
item, Lat. insgelijks; post op eon rekening.
ite, missa est, Lat., gaat henen, de mis is geeindigd, (slotwoorden
van den geestelijke, die de mis bedient).
itinerarium, Lat., itinèraire, Fr., reiswijzer, reisplan, de weg,
dien men bij zijn reis volgt; reisboek.

J.
J. C. = Jezus Christus ; J. U. D. = juris utriusque dotter, doctor
in de beide recliten; jr. ------ junior, de jongste.
jabot, in. Fr., geplooide kanten strook midden op bet overhema.
Jacobijnsch, overdreven republikeinsch ; un jacobin ministre
n'est pas toujours un ministre jacobin, I r., een Jacobijn, die
minister is geworden, is niet altijd een Jacobijnseli minister,
d. w. z. een bewindsman kan niet steeds regeeren volgens zijn
oorspronkelijke inzichten.
Jacques Bonhomme, Pr., zooveel als: Doris Goedbloed, seheldnaam voor den Franselien hoer nit de middeleenwen; jacquerie,
vr. Fr., boerenopstand.
jaguaar, m., Braz., Amerikaansche tijger.
Jahwe, zie Jehovah.
jalon, in. Fr., bakenstok, richtpaaltje; jalonneeren, met stokken
afbakenen.
jalousie de métier, yr. Fr. vak-naijver, broodnijd.
jambage, z. jus prime noctis.
jam, Eng. (spreek uit dsjem), vruchtengelei.
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jambe, yr. Gr., versvoet, bestaande nit 66n korte en een lange
lettergreep (._—); jambisch, in jamben geschreven.
jardinière, yr. Fr., bloementafel.
jargon, o. Fr., onbeschaafde taal, onbegrijpelijke taal, dieventaal,
taal die in bepaalde milieux gebruikelijk is.
jarretidre, Yr. Fr., kouseband.
Jean qui rit et Jean qui pleure, Fr., Jantje lacht en Jantje huilt.
Jehova, Nebr. de Eenige, Onveranderlijke, God.
je maintiendrai, Fr., ik zal handhaven (devies der Oranje-Nassau's).

jem'enfichisme, o. Fr., het overal lach om hebben, het zich nergens om bekommeren.

je ne sais quoi, Fr., ik weet niet wat; een bijzonderheid die men
in een persoon opmerkt, doch bijna niet onder woorden kan
brengen.
jeremiade, yr., jammerklacht, klaaglied.
jet6e, yr. Fr., havendam, pier.
jeton, m. Fr., legpenning, speelpenning; presentiegeld.
jettatore, m. It., iemand, die volgens het Italiaansch bijgeloof
een „boozen blik" (jettatura) heeft. (De Italianen beveiligen
zich daartegen door spitse voorwerpen aan de horlegeketting
te hangen of door twee vingers uitgespreid uit te steken.)
jeu, m. Fr., spel; jeu de bourse, beursspel; jeu de mots, woordspeling.
jeunesse, yr. Fr., jeugd; jeunesse dor6e, de rijke jongelui, die na
den yal van Robespierre, in 1794, de Jacobijnen op straat aanvielen; jongelui die groote verteringen maken; it faut que
jeunesse se passe, bij de jeugd moet men wat door de vingers zien.
jihoede, (Joodsche dialekt), jood.
Jim-Crowstelsel, het in sommige staters der N. A. Unie doorgevoerde stelsel urn de Negers en kleurlingen steeds van de overige
bevolking afgescheiden te houden.
jingo, Engelsche chauvinist; jingoisme, het chauvinisme der
Engelschen.
jinrikisha (Jap. jin = man, riki = kracht, s h a = wagen), klein,
tweeraderigwagentje, met een van een rugsteun voorziene
zitplaats en dat getrokken wordt door een koelie.
jioe-jitsoe, Jap., de zelfverdedigingskunst der Japanners, een
worstelmethode, waarbij de lichaamskracht weinig of geen
gewicht in de schaal legt.
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jobber, Eng., makelaar, lnz. in effeeten.
jockey, Eng., rijknecht, verzorger en berijder van een renpaard;
jockeyclub, vereeniging of societeit van paardenliefhebbers
en voorstanders der rensport.
jocrisse, Fr., onnoozele hals, uilskuiken.
John Bull, Eng. (lett.: Jan Stier), spotnaam voor het Engelsche
yolk.
Jomkippoer, (Joodsch), Groote Verzoendag.
Jonathan (Broeder), familiaire aanduiding voor: de hemmers
der Ver. Staten van Noord-Amerika.
jonk, Chineesche sehip.
jonquille, Fr., lichtgeel met groenachtigen weerschijn.
jota, Gr , de letter i. de kleinste letter; fig.: liet kleinste, geringste,
een punt: „er ontbreekt geen jola aan".
jouissance, yr. Fr., genot, vrij gebruik, vritchtgebritik, het trekken
van rente of dividend.
jour, in. Fr., dag, ontvangdag; journal, in., dagblad; journaal, o.,
dagboek; journalisme, o. het redigeeren van bladen; journalist,
dagbladschrijver; journalistiek = journalisme.
joviaal, Fr., opgeraimd, blijmoedig; jovialiteit, opgeruimdheid.
joyeuse entree, Yr. Fr., blijde inkomst, feestelijke intocht van een
yorst; de belasting, die daarbij betaald werd; de privilegii_in,
welke de hertogen van Brabant en Limburg moest bezweren
voor het aanvaarden der regeering.
jubileum, o. Lat., jubilê, o. Fr., jubeljaar, jubelfeest (na 25,50 of
100 jaar); jubilaris, die een jithileam viert; jubileeren, juich en,
jubelen, een jubileum vieren.
judiciair, judicieel, Fr., wat het recitt betreft of daartoe behoort;
judicieus, oordeelkundig, sehrander, judicium, o. Lat., nordeel,
gerechtelijke uitspraak, vonnis.
judex, tat., judge, Eng., juge, Fr., reehter; juge de paix, vredereellter, kantonreehter.
Jullklapp, P., in Noord-Duitseldand en Skandinavie de gewoonte
om met veel gedruiseh allerlei snaaksehe Kerstgesehenken
in de kamer te werpen.
Juit Errant, Fr., de Wandelende Jood.
Juive, Jodin; la Juive, opera van Iralevy.
julienne-soep, groentensoep.
jumeaux, Fr., mannelijke tweelingen; jumelles, vrouwelijke tweelingen; jumelle dubbele opera- of veldkijker.
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jun. — junior, Lat., de jongere (mrv. juniores).
jungle, Eng., door woud en moeras afgebroken, met bamboeriet, gras en struikgewas bedekte landstreek in Hindoestan.
junta, Sp. (lett.: vergadering), yolks- of regeeringscomitê in Spanje
en Portugal.
Jupiter of Jupijn, de opperste God der Romeinen (bij de Grieken
Zeus) ; Jupiter pluvius, de regengod; Jupiter tonans, de dondergod.
jura, mrv. Lat., rechten, rechtswetenschap ; jut* Fr., gezworene;
jurisconsultus, Lat., rechtsgeleerde; juridiek, juridisch, Fr.,
gerechtelijk, rechtsgeldig; jurisdictie, yr., rechtsgebied; jurisprudentie, vr., rechtspraak; juris utriusqup doctor, doctor in de
beide rechten (het burgerlijk en het geestelijk recht); jurist,
rechtsgeleerde; jury, Eng. en Fr., rechtbank van gezwo
renen.
jus, o. Lat., recht, jus civile, burgerlijk recht; jus belli et pacis,
recht van oorlog en vrede; jus de non evocando, recht om alleen
voor de rechtbanken van zijn eigen stud of land terecht te staan;
jus gentium, volkenrecht; jus occupandi, recht van in bezit neming; jus publicum, staatsrecht; jus prime noctis, Lat. (Fr
droit de jambage of de cuissage), recht van den eersten nacht,
het recht van den beer om zijn toestemming tot het huwelijk
eener lijfeigene afh ankelijk te stellen van zekere voorwaarden
(meestal het betalen van een geldsom); jus talionis, recht van
wedervergelding; jus utendi et abutendi, het recht om te gebruiken en te misbruiken, het incest uitgebreide eigendomsrecht.
justeeren, ijken, afwegen (van munten).
justificatie, yr. Fr., rechtvaardiging, verantwoording.
justitiabel, Fr., onderworpen aan eenige rechtspraak.
Justitia, Lat., (de godin der) gerechtigheid.
jute, Bengaalsche hennep, waarvan o.a. zakkengoed vervaardigd
wordt.
juveniel, Fr., jeugdig; juventa, yr. Lat., jeugd.
juxtapositie, yr. Fr., naast elkaar plaatsing; uitwendige aangroei.
j'y suis, j'y reste, Fr., ik ben er en blijf er! (woord van den Franschen maarschak Mac Mahon, toen hij den 9den Sept. 1855
den Malakoff, een verdedigingswerk van Sebastopol, stormenderhand veroverd had en de opperbeveihebber hem berichtte

dat de Russen het bastion in de lucht wilden laten vliegen).
11
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K.
(Woorden die niel onder K staan, zoeke men onder C.)
K., koninklijk; K. K., keizerlijk-koninklijk.
Kaaba, vr. Ar., een vierkant gebouw te Mekka, waarin een
zwarte steen, welke door de Mohammedanen vereerd wordt.
kabaja, Mal., naehtgewaad, slaaprok, overrok.
kabbala, yr. Hebr., Joodsche overlevering betreffende de uitlegging van het Oude Testament, vanaf Adam tot Abraham overgebracht door een reeks van ingewijden; kabbalist, beoefenaar
der kabbala; kabbalistisch, wat verband houdt met de geheime
wetenschap of tooverkunst.
kabinet, o., kast, van boven met twee deuren, van onderen met
laden; zaal of galerij, waar schilderijen, prenten, e. d. tentoongesteld worden; die verzameling zelf ; werkvertrek van een vorst;
de ministerraad, de regeering, het ministerie; de kabinetskwestie stellen, aan de Kamer mededeelen, dat bij een voor de regeering ongunstige uitslag der stemming over een wetsontwerp,
motie of amendement het ministerie zal aftreden.
kaboepaten, Mal., woning van een regent.
kadaster, o. Fr., register, waarin de grootte, enz. van alle onroerende goederen in het land opgeteekend is; kadastraal, bij of
van het kadaster; kadastreeren, (le grootte van onroerende goederen opnemen en in bet kadaster insehrijven.
onderofficieren en korporaals.
kader, o. Fr., lijst,
Kadetten, afkorting voor Konstitutioneele Demoeraten, partij
in de Russische Doema.
kadi, T., lagere rechter (die tot de geestelijkbeid gerekend wordt).
kadinen, de uit de slavinnen van den herein uitverkoren vrouwen
van den Sultan van Turkije.
kafir, T., ongeloovige.
kaftan, in. T., opperkleed.
kaid, Ar., rechter.
kajoepoet-olie, Mal., kostbare olie nit de bladeren van den kajoepoetboom, die als geneesmiddel gebruik wordt.
kaik, It., licht vaartuig, dat met een of meer roeiers bemand is,
te Konstantinopel veel in gebruik.
Kainsteeken, het teeken dat God aan Kaki gal (Genesis 4:5); fig.

uiterlijk teeken waaraar men een misdadiger herkent.
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takemono, y r., Japansche rolprent op zijde.

m. Gr., optisch toestel, waarin door het weerkaatsen
van licht verschuifbare voorwerpjes (stukjes gekleurd glas, enz.)
in twee of Brie aaneensluitende spiegeltjes, prachtige symmetrische figuren ontstaan.
cali, y r. Mal., rivier.
cali, o. Ar., potasch.
caliber, o. Fr., middelijn van een holle buffs, van een geweer- of
geschutloop, van een kogel; soort, acrd, slag.
calief, Ar., plaatsvervanger, opvolger van den Profeet, titel der
vorsten die na Mohammed regeerden; geestelijke titel van den
sultan van Turkije ; kalifaat, o., het gebied, de waardigheid van
den kalief.
calong, Mal., vleermuis van de grootste soort.
cameleon, o., kleine hagedis, waarvan men vroeger meende dat
ze de kleur aannam van de voorwerpen rondom liaar; fig:
mensch, die licht van meaning en overtuiging verwisselt, naarmate zijn belting dat meebrengt; kameleontiscb, met alle winden
meewaaiend.
camizool, o. Fr., hemdrok, borstrok; camisole de force, vr.
Fr., dwangbuis.
campagne, campagne, vr. Fr., veldtocht; verdek boven de kajuit
van een schip aan den achtersteven.
campong, y r. Mal., dorp, buurt, wijk, kwartier; algemeene benaming voor een menigte huizen, die door een gemeenschappelijke
omheining omgeven zijn.
can, zie khan.
•
canalisatie, vr. Fr., het aanleggen van kanalen; het veranderen
van een rivier in een kanaal.
canaster, knaster, in. Sp., rieten mand waar tabak of sulker in
verzonden wordt; kerftabak, de beste soort rooktabak.
canefas, canevas, o. Fr., gestreepte katoenen of linnen stof (voor
voering); eerste ontwerp, schets, hoofdpunten (voor to maken
opstel).
cangoeroe, y r., springhaas, reuzenbuideldier (in Australia).
cannibaal, Fr., inboorling der Karaibische eilanden, menscheneter; onmensch; kannibalisme, o., onmenschelijkheid, woestkaleidoskoop,

held; het mensehen-eten.
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kano, Yr., Indiaansche boot nit boomschors of nit een boomstam
gemaakt.

kanselarij, yr. Fr., griffie, kantoor (van regeeringsmachten, gezantschappen of consulaten); kanselier, hoofd der kanselari j,
uitvaardiger der rijksbesluiten; eerste minister in Duitschland
(belast met de opperleiding der aangelegenheden des rijks).
kanton, o., onderafdeeling van een arrondissement; elk der afzonderlijke republieken, Welke den bondsstaat Zwitserland vormen;
kantonnaal, tot het kanton behoorend, kantolisgewijze; kantonneeren, de troepen over de nabijliggende dorpen en steden verdeelen en daar inkwartieren; kantonnement, o., inlegering,
kwartier.
kanunnik, koor-, done- of stiftsheer; wereldlijk geestelijke, die een
prebende of prove van een domkerk bezit.
kaolin, Chin., porceleinaarde.
kapala, Mal., hoofd; opperhoofd, chef, aanvoerder, voorzitter.
kapitaal, Fr., bijv. nmw., hoofdzakelijk, voortreffelijk; kapitale
letter, hoofdletter, kapitale straf, doodstraf; kapitale misdaad,
waar de flood op staat; kapitaliseeren, kapitaal vormen; het
kapitaal berekenen, dat door een jaarlijksche uitgave in den
vorm van rente of interest vertegenwoordigd wordt.
kapiteel, o. Fr., bovenste deel van een zuil.
kapittel, 0., hoofdstuk, afdeeling; vergadering van geestelijken,
inz. van de domheeren.
karaat, o., elk 11„, deel dat in een hoeveelheid good aan zuiver
good aanwezig is; geivicht van 205 in.6. voor juweliers.
karabijn, bet geweer der bereden troepen, der vesting-artillerie
en genie korter en liehter dais dat der infanterie.
karakter, o. Fr., schriftteeken, letter, lettersoort, enz.; karakteriseeren, de kenmerken van een persoon of zaak aangegeven;
karakteristiek, vr., aanduiding der kenmerkende eigenschappen.
karavaan, vr. Perz., reisgezelsehap in het Oosten; karavanenthee,
thee, die door China en Siberie over land naar Rusland gevoerd
wordt; karavanserai, zie caravanserai,
karbonkel, m., hoogroode robijn.
karbouw, in.
naam van den buffel op Java.
kardinaal, Fr., bijv. nmv., hoofdzakelijk, eerst, voornaamst.
kareta api, Mal., „vuurwagen", trein, spoorweg, locomotief.
karma,

Sanskriet, lett. behandeling, daad. In navolging der Hin-

165
KAR—KEF.
(TV oorden die niet onder K slam, zoeke men onder C.)
does en Boeddhisten wordt dit woord door de theosofen gebruikt
voor: 1e de de wet van oorzakeliiltheid, Welke de gevolgen van
laden en gedaehten regelt; 2e iemands lot als gevolg van vroegere levens.
karmozijn, Sp.-Fr., donkerrood; karmijn, o. Fr., donkerroode verf.
Kartell, D., yergelijk, overeenkomst; uitdaging; naam, lien men
in Duitsdhland geeft aan iedere overeenkomst tusschen fabrikanten, enz. om bij in- en verkoop samen te werken (zie vooral
onder: pool, ring, syndicaat en trust).
kartets, yr. It., hone kanonskogel, gevuld met kleinere kogels.
kartonneeren, innaaien en met bordpapieren sclitabladen voorzien.
karveel, snelzeilend seliip in Spanje en Portugal; Mein visschersvaartuig in Frankrijk; Mein Turksch oorlogsschip.
kaskenade, Barg., drukte.
katalyse, yr. Gr., de werking van sommige licliamen, die, zonder
zelf te veranderen, andere oplossen of wijzigen.
katsjemme, Barg., slaapstee.
katalepsie, katalepsis, yr. Gr., eigenaardige toestand van het
menseltelijk Heiman', waarin alle gewaarwordingen en bewegingen onmogelijk zijn; zij onderscheidt •zich_ van den flood
alleen hieroor, dat geen ontbinding intreedt.
uitroep van medelijden; jammer !
kassian,
kathodenstralen, electrisch lichtversehijnsel, dat veroorzaakt
wordt door electrische ontladingen in Geiszlerselte buizen, waarin de luelitdruk ongeveer 0.000001 atmosfeer bedraagt.
1' Amsterdamsch pond; 1/100 van een pikol.
katti,
kauri's, schelpmunten, die door de Negers en Indische volken als
pasmunt gebruikt worden.
kauscher of koscher, Hebr., bereid volgens de .1oodsche ritueele
voorschriften; zuiver, rein.
kaviaar, yr. Russ., gezouten knit van steur.
kawass, politie-soldaat in Turkije.
kazemat, vr. It., bomvrij gewelf in een vesting.
kedin, Barg., veilig, lekker, leuk.
keepsake, Eng., yriendschapsgeschenk, aandenken.
ketir, Tartaarsch, mousseerende melkwijn, een door de Tartaren
in het N. van den Kaukasus voor 't eerst bereid gistingsproduct van melk.
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(Woorden die–nieConder K staan, zoeke men order C.)

kennel, m. Eng., gebouwtje dat tot verblijf van een troep honden
dient; een troep jachthonden.
kepi, m. Ar., militair hoofddeksel (in den vorm van dat onzer
brievenbestellers).
kermesse d'etê, Fr., weldadigheidsbazar in de open lucht.
ketjoe, Mal., roover, afzetter, plunderaar.
khaki (Indisch: mail), de stof- of aardkleurige stof van de tropische
uniformen van Europeesche legers (inz. der Engelschen, vandaar
khaki als spotnaam voor de Engelsche soldaten).
keeper, Eng., doelverdediger bij bet voetbalspel.
keggie, Barg., broodje.
khan, Tartarenvorst; herberg in het Oosten.
khedive, titel van den onderkoning van Egypte; khediviaal,
of khedivaal, wat den khedive betreft.
kiang, in Chin. samengestelde eigennamen: stroom.
kibitka, nomadentent in Midden-Azie, Relit rijtuig of slede in
Rusland, waarvan het achterste gedeelte overdekt is.
kien, in Chin. samengestelde eigennamen: stad van den derden
rang.
Kientopp, D., Berlijnsche naam voor kinematograaf.
kimono, Jap., het voornaamste stuk der Japansche volksdracht:
een lang, van voren open kleed met wijde mouwen, in de taille
door een gordel samengehouden.
kinematograaf, in., toestel dat door het snel opeenvolgend projecteeren van moment-opnamen z. g. „levende beelden" vertoont; kinotofoon, door Edison uitgevonden combinatie van
kinematograaf en fonograaf, die beweging en geluid samen
weergeeft.
king, Eng., koning; king's (of queen's) bench, het hoogste gerechtshof in Engeland.
king, in Chin. samengestelde eigennamen: wereldstad.
Kirschwasser, o. D. (letterlijk: kersenwater), sterke drank, met
kersenpitten bereid.
Kitab (el), Ar., het (heilige) bock, de Koran.
Kladdaradatsch, m. D., het met groot gedruisch in elkaar storten;
schertsende uitdrukking voor: de revolutie; naam van een
Duitsch spotblad.
kiabak, Barg., politieagent.
klamboe, Mal., muskietengordijn.
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(W oorden die raid onder K sewn, zoeke men onder C).
klassiek, wat tot model genomen wordt; wat tot de kunst of de

letterkunde der Ouden behoort.
Klatsch, m. D., kletspraat, achterklap.
klavecimbel, y r., ouderwetsch klavier.
klepht, Gr., roover; kleptomaan, iemand, die lijdt aan kleptomanie,

d. aan een ziekelijke neiging tot stelen.
inlandsche sabel.
klewang,
kliniek, y r., ziekenhuis, dat tevens dient tot het onderricht der
medische studenten; het onderwijs van een professor aan een
ziekbed.
klimatologie, y r. kennis en studie der luchtsgesteldheid; klimaat
schieten, Indische uitdrukking voor: 's avonds in een gemakkelijk stool in de buitenlucht uitrusten.
klisteer, Yr. Fr., layement.
Knickerbocker, Am.-Eng., afstammeling der eerste Iiollandsche bewoners van New-York.
knight, Eng., ridder; knights of labour, ridders van den arbeid
(zekere arbeidersvereeniging).
knolsmeris, Barg., bereden politie-agent; knopknolsmeris, bereden
brigadier van politie.
koean, in samengestelde Chin. eigennamen: versterkte stall.
koedoe, soort antilope in Z.-Afrika.
knowledge is power, Eng., kennis is macht.
Kobold, D., beschermende huisgeest, aard– of berggeest.
draagbaar ph otographie-toestel voor momentopnamen.
kodak,
Chineesche of Maleische arbeider, die buitenslands gaat
koelie,
werken.
kohier, o. (Fr. cahier), register der belastingaanslagen.
kokki, Mal., kok, kokkin, keukenmeid.
Kohinoor, berg des lichts, (groote, Engelsche kroondiamant).
koir of coir, Eng., vezels van kokosnootbast als handelsartikel.
kojang, Mal., gewicht van +30 pikol.
kolonel, soort drukletter van 7 punten tusschen nonparel (0 punten) en brevier (7 112 punt).
kolophonium, o., vioolhars.
koloriet, o., kleurschakeering, kleurenmenging.
komitaat, o., district in Hongarije.
komitadsji's, Turksche naam voor de 13ulgaarsche en andere opstandelingen in Macedonia.
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(W oorden die niet onder K staan, zoeke men onder C.)

komaliewant, keukengerief aan boord.
konak, in. T., paleis, woning van een hooggeplaatst ambtenaar.
kongsi, Chin., vereeniging, genootschap, maatschappij, yennootschap.
konterfeiten, yr., afbeelden, protretteeren; konterfeitsel, portret.
Konversations-lexikon, o. D., zie encyclopadie.
konvooi, d., begeleiding, bedekking, geleide, (inz. gewapend geleide); een of meer oorlogsschepen die koop yaardijschepen beschermen ; konvooilooper, iemand, die zich belast met het in orde
brengen der documenten voor in- en uitklaren van goederen.
kopeke, in. Russ., een lionderste roebel = ong. 2 cent.
kopie, Yr. Fr., handselirift dat te drukken gegeven wordt; kopierecht (Eng. copyright), hot uitsluitend recut om eon book, enz. uit
te geyen,
kortjan, matrozenmes.
Ar., het heilige bock der Muzelmannen.
koran of alkoran,
korvet, Fr. o., in de 18e cuff soort oorlogsschip tusschen een
fregat en een brik in; het had een doorloopend dek, Brie masten
en een rij kanonnen.
koscher, zie kauscher.
kothurn, Yr. Gr., hooge tooneelschoen.
kota of kotta, yr. Mal., dorp (op Sumatra).
kotau, ceremonieel, waarinee men eon hooger geplaatste
begroet; sinds de komst van een Chin. „boeteprins" naar Berlijn naar aanleiding van den moord op den Duitsclien gezant te
Peking, in het D. overgegaan met de beteekenis van plechtige
boetedoening.
kotyledonen, yr. mrv. Gr., zaadlobben.
kraal, Yr., dorp der Hottentotten; open plaats, door staketsels
omgeyen.
Krach, in. D., beurspaniek; het ineenstorten van een of meer
groote handelshuizen met al de treurige gevolgen (Taal-van.
grof gevlochten pakmand, matwerk waarin
kranjang, yr.
suiker uit 0. Indic verzonden wordt.
krates, misvormd mensch, (naar Krates van Thebe, een wijsgeer
uit het oude Griekenland, met een bochel en een yerdraaid
lichaam).
kraton, m., paleis van een Oost-Indisch worst.
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(Woorden, die niet op de K staan, zoeke men op de

C.)

kreits, in. D., district, landstreek; een der groote afdeelingen van
het oude Duitsche Rijk.
kreml, kremlin, o. Russ., citadel, vesting binnen in een stad; binnendeel der stad, door Duren van het overige Teel gescheiden;
met name: het keizerlijk paleis to Moskou.
Krethi en Plethi, (2 Sam. 8; Statenvert.: de Krethi en de Plethi;
Leidsche Vert.: de Krethiirs en de Plethirs), de Filistijnsche
lijfwacht van koning David ; tegenw. zooveel As: Jan en alleman.
Kreutzer, m., vroegere Daitsche munt (3 Kreutzer = 5 cent.)
getande dolk (in Oost-Indic gebruikelijk).
kris, Yr.
kroon, yr., Oostenr. count= f 0.50 1/2 , Deensche munt f 0.661/2.
kroniek, Yr. Gr., opsomming der voornaamste gebeurtenissen naar
tijdsorde.
kubisme, de rich ting der kubisten, een groep van Parijsche schilders,
die in lion work het figuurlijke (bergen, boomgroepen, menschen
err dieren) opzettelijk nagenoeg kubus y ormig of cylindrisch
voorstellen.
Fr.), mid lied der Zwitsersche
Kuhreihenon.D., (ranz des vaches,
Alpenlierders, dat een onbeschrijfelijke bekoring nitoefent.
Kulturkampf, in. D., (letterlijk: strijd mu de beschaving), de im
1873 in Duitschland gevoerde strijd tasschen den Staat en het
ultramontanisme.
Kiimmel, in. D., een nit komijnzaad bereide likeur.
Kur(koer)gast, D., badgast, bezoeker der baden; Kurhaus, o.,
badhuis.
kwass, in. Russ., een nit moot, roggemeel en water door gisting
bereide drank.
Kyrie elelson ! Gr., Hoer, erbarm LT! (de] eerste woorden der
gezongen missen in R.-K. Berk.)

L.
L. (Rom. cijfer) = 50; L. = Iivre, Eng. pond (sterling); L. = lex,
wet; lector, lezer; fiber, book; L. B. = lector benevole, welwillende lezer of lectori benevole, aan den goedgunstigen lezer;
I. c. = loco citato, op de aangehaalde plants; L. S. = lectori
salutem, den lezer boil; L. St. Iivre sterling – pond sterling.
labarum, o. Lat., Rom. krijgsvaan, waarop Constantijn de Groote
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het kruisteeken en het Christusmonogram liet Dlaatsen.
label, Eng., adreskaartje om aan vrachtgoed te hangen; zegelstrookje ; etiket; zegel ten bewijze dat eenig voorwerp vervaardigd is in fabrieken, enz. Welker arbeiders tot een vakvereeniging
behooren.
labberdaan, gezouten habeljauw.
labeur, in. Fr., zware arbeid.
f, v, w); labiaten, mrv., lipbloemilabiale letters, lipletters (b, p,
gen.
labiel evenwicht, wankelbaar evenwicht (tegenst.: stable!).
labor improbus omnia vincit, Lat., onvermoeide arbeid komt alles
te boven.
laborant, Lat., hij, die arbeidt in een laboratorium, o. Lat., werkplaats van een scheikundige; laboreeren aan, beliept zijn met;
sukkelen, lijden aan; labour, Eng., arbeid; labourer, arbeider.
labyrint(h), o. Gr., doolhof ; ingewikkelde, verwarde zaak.
lac, Fr. ( = lake, Eng. = laggio, It.) meer; Lac Leman, het Meer
van Geneve.
lack of lac, o., denkbeeldige rekenmunt in Eng.. Indio (= 100 000
ropijen, = 4- f 120 000).
lächez-tout ! Fr., alles losl (commando bij het oplaten van een
luchtballon).
laconisch, laconiek, Gr., kort en bondig, kernachtig, pittig; laconisme, o., korte en bondige spreek- of schrijfwijze.
Ia critique est aiste, l'art est difficile, Fr., kritiek is gemakkelijk,
kunst moeielijk.
lacrimae Christi, Lat., Christustranen-(roode, vurige wijn, die aan
den voet van den Vesuvius avast).
lactatie, Yr., Lat., melkvoeding, het zoogen; lactische koorts, zogkoorts.
lactometer, m., melkmeter, melkweger.
lacune, yr. Fr., leemte.
lady, Eng., dame (mrv. ladies); ladykiller, „damesdooder", Don.
Juan, hartenveroveraar ; ladylike, als een dame, kiesch, -vrouwelijk ; his of your ladyship, titel, die men een Eng. adellijke dame
geeft als men over of tot Naar spreekt.
Ia garde meurt mais ne se rend pas, Fr., de garde -sterft maar geeft
zich niet over (zie op mot).
laesie, vr. Lat., beschadiging, benadeeling, verwonding.
Laetare, de 4e Zondag in de Vasten (naar de aanvangswoorden der
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Lat. mis: Laefare, Jerusalem, Verheug u, Jeruzalem! — Jes.
66 : 10).
lager, Afr.-Hollandsch, Boerenkampement, door de wagens als een
verdedigingswal omringd.
lagunen, strandmeren en moerassen langs de Adriatische Zee.
laisser-aller, Fr., ongedwongenheid, (lett: het laten gaan); laissez
faire, laissez passer, (lett.: laat maar doen en laat maar gaan),
zinspreuk der Manchesterschool (z. aid.) beteekent: laat handel
en industrie voile vrijheid, zonder inmenging van staatswege;
laissez-passer, geleibiljet, pers-bewijs om toegang to krijgen tot
voor bet publiek verboden of afgezette plaatsen.
FAIA, Fr., zoo-zoo, middelmatig.
lama, Thibetaansch opperpriester.
lama of Ilama,vr.Peruaansch,schaapkameel (in de bergen yanPeru).
lambiek, o., soort zuurzoet bier, in Belgie gebrouwen.
lambriseering, yr., houten bekleeding van het benedendeel van een
binnenmuur.
lamentabel, Fr., beklagingswaardig, erbarmelijk; lamentatie, vr.,
ammerklach t ; lamenteeren, j ammeren, weeklagen.
lancet, o. Fr., laatvlijm, tweesnijdend mesje voor chirurgisch gebruik.
lanceeren, Fr., werpen, afschieten; in de mode brengen ; van stapel
laten loopen.
rijtuig voor 4 personen met voor en achter neerslaanlandauer,
de kap.
Landesausschusz, D. naam der volksvertegenwoordiging in ElzasLotharingen voor 1 Sept. 1911.
landlady, Eng., landbezitster; waardin; kostjuffrouw; landlord,
Eng., landheer, grondeigenaar; waard.
Landsthing, Deensche Eerste Kamer.
lang ist es her ! D., het is reeds lang geleden!
langueur, Yr. Fr., matheid, slapheid, liet kwijnen, bet smachten;
languissant, kwijnend, smachtend.
lanoline, Yr., een zalf, uit wolvet en water bereid.
Laodiceedr, flauw, onverschillig mensch.
lapilli, It. (lett.: kleine steenen), grove yulkanische asch ; lapidair,
Fr.,in steen iiitgehouwen;lapidair-stiAde eigenaardige gedrongen
stij1 der opschriften op de oude Romeinselle gedenkteekenen;
lapis infernalis, in. Lat., helsche steen; lapis lazuli, lazuur- of
blauwsteen.
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l'appètit vient en mangeant, Fr. spreekw., de eetlust komt terwiji
men eet.
la propriete c'est le vol, Fr., eigendom is diefstal (omschrij ying van
Proudhon in zijn book „Wat is eigendom?").
lapsus calami, in. Lat., schrijffout, lapsus linguae, spreekfout (als
men zich yerspreekt); lapsus memorize, geheugenfout.
I ardeeren, (vleesch) met spekreepjes opvullen of besteken.
lares, tat., bij de Romeinen: de besehermgoden der gezinnen, huizen, wegen, steden enz., inz., de huisgoden.
larynx, in. Gr., strottenhoofd; laryngitis, yr., ontsteking van het
strottenhoofd; laryngoscoop, m., keelspiegel.
lascar, Eng., hid. matroos op Europ. schepen; fig.: flinke, dappere
vent.
lasciate ogni speranza (voi ch' entrate), It., laat alio hoop aehter
(gij, die bier binnentreedt), laatste ver y van het opsehrift op de
poort der hel in Winte's Dicina Cononedia.
lascief, Fr., ontuchtig, hoogst wellustig.
lasso of lazo, mu. Sp., werpstrik, waarmee de cowboys in Z.-Am.
het Yee opvangen.
last not least, Eng., het laatste, maar niet bet minst gewichtige
latent, Lat., verborgen, verscholen, gebonden.
Lateraan, oud pauselijk paleis to Rome, dat zijn imam gal aan de
nabij liggende kerk St. Jan van Lateraan, waarin de Lateraansynoden gehouden werden.
laterna magica, y r. Lat., tooverlantaarn.
latet anguis in herba, Lat., or schuilt eon adder in het gras (citaat
nit Virgilius).
latifundium, Lat., verbazend groot landgoed der oude Romeinen;
latifundia perdidere Italiam, de groote landgoederen (het grootgrondbezit) richtte(n) Italic ten gronde (woord van Mini's).
latinisme, o., eigenaardige Latijnsche uitdrukking; latinist, kenner
van het Latijn.
latrine, yr. Lat., bestekamer.
Latter-day-saints, Eng., de heiligen van den jongsten dag, d.w.z. de
ilsIormonen.
Laube, vr. D., prieel.
laudanum, 0. Gr., slaapwekkend, pijnstillend middel dat van opium
bereid is.
laudari a laudatis of laudari a viro Iaudato, Lat. geprezen werden
door geprezenen, of: door eon geprezen man.
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launch, Eng., barka,s, de grootste soort scheepsboot.
laureaat, m. Lat., bekroond dichter.
lavatory, Eng., waschbekken; toilet.
lavement, o., darmbad (door het inbrengen van water of vloeibare geneesmiddelen).
law, Yr. Eng., wet; lawyer, rechtsgeleerde, advocaat.
lawine, yr., sneeuwstorting in de bergen.
lawn-tennis, o. Eng., balspel in de open Nola (van het Eng. lawn,
grasveld, waarop het oorspr. gespeeld word).
laxans, m. Lat., afvoerend of Imikzuiverend middel, laxeeren, de
ontlasting bevorderen.
lazaret, o., ziekenhuis, vooral voor besmettelijke ziekten, quarantaine-verblijf.
lazaroni, mrv. It., straatgepeupel (bedelaars en losse werklni),
baliekluivers in INapels en op Sicilie (enk. lazarone).
Lazarusklap, rate', waarmee in vroegere eenwen de melaatschen
hun aanwezigli eid moesten aankondigen.
lazuur, o., blauwsteen, fraai blauw kopererts, saffier.
lazzo, mrv. lazzi, It., geestige zetten, rake antwoorden, kluchtige
gebaren, kwinkslagen.
leader, Eng., leider, hoofd van een politieke partij; leading-article,
ook wel leader, hoofdartikel (in een courant); leading man, leidende persoonlijkheid.
lebaran, Mal., feest aan 't einde der vasten, tevens Mohammedaansch nieuwjaar.
Lebemann, D., iemand, die er een good Leven van neemt.
lector benevole, Lat., welwillende lezer; lectori benevolo, aan den
welwillenden lezer; lectori salutem ! den lezer heill; lectoraat, o.,
het ambt van lector, voorlezer, hulple eraar aan een hoogeschool
lectrice, Fr. voorlezeres; lectuur, yr. het lezen; dat wat men
leest.
let, Barg., mood.
legaal, Fr., wettig, rechtmatig; legaliteit, Yr., wettigheid; legaliseeren, gerechtelijk bekrachtigen, geldig maker.
legaat, Lat., helper van een Romeinsch veldheer; yoornaam pauselijk gezant; o., erfmaking, schenking bij uitersten wil; legatie,
yr., gezantschap ; naam der provincies van den yroegeren kerkelijken Staat.
legende, yr., levensbeschrijving van een heilige; overgeleverd

(wonder)verhaal; omschrift (van een munt); onderschrift; uit-

174

LEG—LES.

legging van de teekens op een landkaart; Iegendarisch, naar
de wijze der legenden, in de legenden voorkomend.
legeering, yr., metaalmenging; Fr., alliage.
leges, (meerv. van lex, Lat.: wet), vastgestelde vergoeding voor
,.'- bepaalde werkzaamlieden van ambtenaren, schrijfkosten.
Iegio, Lat., als zelfst. nmw.: legioen; een groote menigte; als
bijv. nmw.: talrijk; Legion d'honneur, o., Legioen van eer
(Fransche ridderorde); Legion krangire, Vreemdenlegioen.
legislatief, Fr., wetgevend; Iegislatuur, yr., wetgeving.
legitiem, Fr., wettig; legitieme portie, wettelijk erfdeel; legitimeeren, wettigen, voor echt verklaren; zich legitimeeren, zich
in zijn kwaliteit doen erkennen (van een ambtenaar, enz.); legitimisten, politieke partij, welke de erfelijkheid van de vorstelijke waardigheid hooger stelt dan den volkswil; in Frankrijk:
aanb angers van de afstammelingen van Karel X; legitimiteit,
vr., wettigheid.
le pauvre homme ! Fr., de acme man 1 (ironische uitroep uit
Moliere's Tartu/ e).
leistungsfahig, D., in staat zijnde om veel voort te brengen, om
aan groote eischen van klanten te voldoen.
leitmotief (D. Leitmotiv), o., telkens wederkeerende, kenmerkende
melodic in een muziekstuk.
lento, It., muziekterm: langzaam; lento di motto, zeer langzaam.
le roi est wort, vive le roi ! Fr., de koning is dood, leve de (nieuwe)
koning! (formule, waarmede oudtijds in Frankrijk het overlijden des konings werd aangekondigd).
leo, Lat., leeuw; leonistische eischen of voorwaarden, waarbij een
persoon of partij sterk bevoorrecht wordt, gelijk de leeuw in de
fabel. (lie quia nominor leo.)
lepidoptera, inn-. Lat., insecten met vier vleugels welke met een
soort stof bedekt zijn, gelijk die der vlinders: stofvleugeligen.
lepra, yr. Gr., melaatschheid; leproos, melaatsch.
les affaires soot les affaires ! Fr., zaken zijn zakenl, zakenbelangen
gaan voor alles!
lesbische liefde, onnatuurlijke ontucht van vrouwen onder elkaar.
les defauts de ses qualites, Fr. (lett.: de gebreken van zijn (goede)
hoedaniglieden); de fouten van iemand die voortkomen uit het
te ver drijven van zijn goede hoedanigheden; (bijv.: iemand, die
V al te gedienstig is, wordt lastig.)
lOse-majestë, y r. Fr., majesteitsschennis, fig: gekwetste trots.

LES—LIB.

175

les extremes se touchent, Fr., de uitersten raken elkaar, komen elkaar nabij.
I etale dosis, Lat., dosis, welke den dood tengevolge heeft.
l'Etat c'est moi, Fr.de Staat ben ik (gezegde van Lodewijk XIV).
lethargic, vr. Fr., slaapzucht, ongevoeligheid, zorgeloosheid.
Lethe (Gr. fabelleer), de stroom der vergetelheid in de onderwereld (de schimmen dronken van zijn water en vergaten dan al
het verledene).
lettre, Fr., wetenschappelijk ontwikkeld mensch.
lettre de cachet, yr. Fr., bevelschrift der Fransche koningen van
voor de Revolutie, inhoudende den last tot (meestal willekeurige)
gevangenzettinc, of verbanning.
leuden, bij de Franken naam der vrije mannen, welke den koning
trouw gezworen hadden.
Levant, gezamenlijke naam voor de (van Italie afgerekend) Oostelijke streken aan de Illiddellandsche Zee.
levee en masse, yr. Fr., het in massa dienst neuron der Fransche bevolking tijdens de Revolutie (1792).
lever, o., de morgenopwachting bij een vorst; lever de rideau, Fr.,
kort comediestukje in e'en acte, waarmee in den schouwburg sours
een avond begint.
Leviathan, m. Hebr., monsterachtig waterdier; in de Leidsche
vertaling: het Gedrocht (Job 40 en 41).
Leviticus, het 3e bock van ?dozes, dat de verorderingen voor de
Levieten, d. z. de nakomelingen van Levi (priesters van lageren
rang bij de oude Joden) bevat; iemand de Levieten lezen, hem
streng verma,nen.
lex, -y r. Lat. wet; lex fundamentalis, de grondwet; lex Heinze, een
naar den souteneur Ileinze genoemd wetsontwerp tegen de onzedelijkheid in Duitschland, dat wegens de al to groote strengheid verworpen word; lex taliones, de wet der wedervergelding.
lexicon, o. Gr., woordenboek ; lexicograaf, woordenboekschrijver.
l'homme propose, Dieu dispose, Fr., de mensch wikt, God beschikt.
liaison, yr. Fr., verbintenis, vluchtige liefdesbetrekking.
lianen, yr. mrv., slingerplanten in de tropische landen.
lias, o. Eng., naam der onderste laag van de Jura-formatie.
hias, yr. Fr., voter, rijgsnoer, bundel aaneengeregen papieren, pak
geschriften of bankbiljetten.
libel, o. Lat. (letterlijk: boekje), smaadschrift, schotschrift.
Iiberaal, vrijzinnig; liberalisme, 0., vrijzinnigheid op staatkundig,
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godsdienstig en wetenschappelijk gebied; liberalistisch, minachtende term voor liberaal : liberaliteit, Yr., onbevooroordeeldheid,
vrijzinnigheid ; liberator, Lat., bevrijder; liberteit, libertè, y r. Fr.,
liberty, Eng., vrijheid (liberty is tevens een bekend fabrieksmerk
van fraaie toiletartikelen en meubelen van Engelschen oorsprong); egalitè et fraternitè, vrijheid, gelijkheid en
broederschap (leuze der Fransche republiek van 1848); libertijnen, vrijgelaten slaven die tot den Joodschen godsdienst waren
overgegaan ; fibre, Fr., vrij; fibre arbitre, (Lat. liberum arbitium)
vrije wil; libre penseur, vrijdenker.
librije, y r., middeleenwsch e naam voor boekerij; hibliotli eek.
libretto, o. (mrv. libretti), It., tekstboekje, operatekst; librettist,
sclirijver van operateksten.
licentie, y r. Lat., verlof, bewilliging, vergunning, patent; teugelloosheid, uitspatting; licentia poetica, diehterlijke vrijheid;
licentieeren, toestaan, vergunning geven, afdanken; licentiaat,
candidaat-doctor (in de rechten, in de geneeskunde, enz.)
Lichtung, vr. D., open plek in het wood.
lictor, Lat., gerechtsdienaar in het oude Rome (die een pijlbundel
droeg, als kenteeken zijner waardigheid).
lideren, Fr., verbinden, vereen igen; met ionancl geliêeal zijn, heel
goede vrienden met hem zijn.
lieu d'aisance, Fr., bestekamer.
life, Eng., 'even; life-insurance, levensverzekering, life-boat,
reddingsboot ; life-preserver, (lett.: „levensbehouder"), ploertendooder.
lift, Eng., zie ascenseur ; liftboy, jonge kneel' t, die de lift bedient.
liga, Sp., ligue, y r. Fr., verbond, vereeniging, eedgenoodschap.
lik, Barg. gevangenis.
lila, Mal., inlandsch kanon, slangstuk.
lila(s), Fr., sering; roodachtig liehtblauw ; lichtpaars.
Lilliputters, bewoners van Lilliput (verdicht land in Swifts boek
Gullivers Reizen), dwergen; fig. kleingeestige, verachtelijke
menschen.
liman, m. Russ., in Z.-Rusland naam der baaien, gevormd door
de uitmonding der rivieren in de Zwarte Zee.
limiet,vr. Fr., grens: som, waartoe men bieden kan of crediet heeft;
limiteeren, beperken, begrenzen, ; limitatie, y r., beperking, begrenzing; limited, Eng. beperkt, verkorte term om aan te dui-
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een beperkte verantwoordelijkheid hebben (afgekort
limonade gazeuse, yr. Fr., schuimende limonade.
limousine, yr. Fr., gesloten eoupé-vormige automobiel met glazen
zijwanden.
lineair of linearisch, Fr., lijnvormig; linea recta, Lat., volgens
een reehte lijn, rechtstreeks.
ling, in samengestelde Chineesehe eigennamen = bergpas.
lingam, m. Sanskr., het mannelijk lid als zinnebeeld van de teelkraeht der natuur.
lingerie, vr. Fr., linnengoed; winkel van lijfgoed.
lingua, Lat. en It., tong; taal; lingua franca, het verbasterde
Italiaansch dat in de havens van den Levant gesproken wordt.
linguaal, Lat., wat tot de tong behoort, met de tong gevormd
wordt; linguist, taalkenner, taalgeleerde; linguistiek, vr., taalwetensehap, taalgeleerdheid.
linie = equator.
linotype, vr., een soort regelzet- en gietmachine.
linoleum, o., kurktapijt.
lion(ne), vr.Fr.,(lett. leeuw(in), beroemd p erso on ; op zienwekkende
loch snel weer verdwijnende persoonlijkheid; beer (dame), die
uitmunt door elegantie.
liquide, Yr. Fr., vloeistof; bijv. nmw. vloeibaar; ook: klaar, helder,
duidelijk bewezen; verder: waarover men dadelijk besehikken
kin; liquideeren, Fr., in orde brengen, vereffenen, eenhandelszaak afwikkelen en opheffen; liquidatie, yr., het yereffenen,
enz.; liquidateur, hij, die belast is met de liquidatie van een zaak.
lira of lire, yr., It. mont = 50 cents.
litanie, vr. Cr., smeekgezang, klaaglied, aanroeping (in de R. K.
kerk); fig.: langwijlige klacht of opsomming.
steenteekenaar, steendrukker; lithographie, vr.,
lithograaf,
steendrukkunst; door dit proced6 verkregen plait; (lithographeeren, steendriikken; lithographisch, wat op de steendrukkunst betrekking heeft).
lits jumeaux, Fr., twee bij elkaar behtiorende eênpersoonsledikanten.
lit(t)oraal, o. Lat., kustland, kustgebied.
littera scripta manet, Lat., de geschreven letter blijft bestaan (in
tegenstelling met het gesproken woord).
litterair, of litterarisch, Fr., letterkundig, tot de fraaie letteren
behoorend; soms ook: wetenselt appelijk, geleerd; litterator,
12
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Lat., letterkundige; litteratuur, Yr. Fr., letterkunde; alles wat
over een bepaald onderwerp geschreven is. (Deze woorden worden ook met een t gespeld.)
little, Eng., klein.
liturgie, yr. Gr., kerkgebruik, kerformulier, orde van den kerkdienst; Iiturgisch, volgens het k,erkyoorschrift.
livret, o. Fr., boekje ; zakboekje voor militairen of werklieden.
llama, zie lama.
uitgestrekte boomlooze vlakte in het noorden van
Ilano,
Zuid-Amerika.
Lloyd, naam van den eigenaar van een Londensch koffiehuis,
waar in de 18e eeuw de reeders, makelaars en assuradeurs nit
de stud bijeenkwamen. Dozen vormden in 1727 een vereeniging,
die zij eveneens Lloyd noemden, en die, behalve bet yerzekeringsbedrijf, sinds 1834 ook de klassificatie van zeeschepen
bezorgt; de naam Lloyd wordt nu nog door yerscheidene stoomyaartmaatschappijen gevoerd.
lobby, Eng., vestibule, voorkamer, koffiekamer van bet Parlenient.
locaal, Fr., plaatselijk; locaalspoorweg, buurtspoorweg;
lisatie, Yr., het localiseeren, d. bet binnen een bepaalde ruimte
beperken; local option, Eng., plaatselijke keuze (bet stelsel,
waarbij aan de inwoners van een plaats wordt overgelaten of
zij er drankgebruik al of niet zullen toestaan).
loco, tat., in marktbericliten: op de plaats; onderzoek in loco, ter
plaatse ; loco ook : plaatsvervangend, waarnemend; loco citato,
tat., op de aangehaalde plaats.
loch, yr. Schotsch, meer.
lock-out, in. Eng., Let in massa, gedaan geven aan de werklieden
door hun patroons (als strijilmiildel).
loderein, verbastering van l'eau de la reine, (lett. bet koninginnewater), eon reukwater nit vroeger tijd.
lodger, Eng., liuurder, bewoner, kostganger.
dorpshoofd op Jaya.
loerah,
logarithmus, in. Gr. (mrv. logarithmen), exponent van de macht,
waartoe een constant getal, de basis, moet yerheven worden om
een gegeven getal op te leveren. is de basis bijv. 10, dan is 2 de
loyaritlanus van 100.
loge, yr. Fr., afgezonderd gedeelte in een schouwburgzaal bestemd
voor een bepaald aantal bezoekers; vereeniging en vergaderzaal
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van vrijmetselaars; loge grill6e, getraliede loge (welke het inkijken belet).
loggia, vr. It., overdekte gaanderij rondom de bovenverdieping
van een huis.
logos, Gr., de redo; logica, yr. Lat., de wetenschap van het juiste
denken; leerboek daarover; aanleg om joist to redeneeren;
eigenaardige denkwijze, logisch, overeenkomstig de logica.
logogrief, vr. Gr., woord- of letterraadsel.
loquela, Lat., de spraak, het kouten; een woord.
looping the loop, Eng., gevaarlijk kunststak, dat wel in variètêtheaters (z. a.) yertoond wordt en hierin bestaat dat een waaghals
op een fiefs of in eon auto van een hellig of over een baan rijdt;
die een his (loop) vormt, zoodat hij eon ondeelbaar oogenblik
met het hoold omlaag rijdt; sindsdien is eon soortgelijk kunststak ook in do Incht door vliegers verricht.
l'or est une chimëre, Fr., good is sleclits lets hersensehimmigs,
(ironisch gebruikt citaat uit Scribe).
lord, Eng., titel van den hoogen adel; lord-mayor, titel van den
eersten burgemeester van London, Dublin en York; his of
your lordship, titel lien men gebruikt als men over of tot een
lord spreekt.
lorette, Fr., elegante jonge yronw van lichte zeden.
lorrie. lie lowry,
loss, o., dilrrviale klei, Limburgsehe klei.
louche, Fr., verdacht, niet in den haak.
louis d'or, in. Fr., gouden Lodewijk, vroegere Fransehe gouden
mint ( =fl. 10).
lovelace, Eng., innemend en daardoor your vrouwen gevaarlijk
man; lovely, Eng., beminnelijk.
lowry, Eng., verbasterd tot lorrie, wagentje dat door handkracht
over de spoorrails bewogen wordt.
loyaal, Fr., rechtmatig, getrouw, eerlijk, verknocht (aan zijn worst
of aan zijn land); loyauteit, yr., getronwheid, enz.
lubriciteit, yr., geilheid.
luce clarius, Lat., helderder dan bet lieht; lucide, Fr., holder,
klaar; helderziend; luciditeit, vr., helderheid, helderziendheid.
luck, Eng., toeval, kans ; good luck ! good succes!
lucratief, yr., winstgevend.
luctor et emergo, Lat., ik worstel en kohl boven.
lucullisch, weelderig en overdadig (van maaltijden, zoo genoemd
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naar den rijken Romein Lucullus uit de eerste eeuw voor Chr.).

lues venerea, y r. Lat., venerische ziekte, syphilis.
Lugdunum Batavorum, Lat. naam voor Leiden.
luguber, Fr., treurig, akelig, somber.
lumen mundi, Lat., licht der wereld, genie.
lumineus, Fr. (lett.: lichtend), duidelijk, fielder, van pas.
lumpsumprijzen, prijzen, waarin alles begrepen is (vrachten,
assurantie, enz.) en ineens genoemd worden voor de geheele partij.
luna, y r. tat., de maan; lunair, wat de maan betreft.
lunch(eon), Eng., tweede (warm) ontbijt tegen den middag;
lunch-room, restaurant, waar men een lunch kan gaan gebruiken; lunch-tongue, tong in blik.
lune de miel, y r. Fr., wittebroodsweken.
lunette, y r. Fr., klein, vooruitgeschoven verdedigingswerk.
l'union fait la force, Fr., eendracht maakt macht.
lupanar, Lat., bordeel.
lupus, Lat., wolf; ook: een om zich heen vretende, tuberculeuze
huidaandoening; lupus in fabula, de wolf in den fabel (als men
van hem spreekt, komt hij).
Lusitanie, tat. naam voor Portugal.
lustre, m. Fr., kristallen lichtkroon, kroonkandelaar; Eng. naam
voor zekere glanzende katoenen stof.
lustrum, (mrv. lustra), o. tat., tijdperk van vijf jaar.
Lutetia, Lat. naam voor Parijs.
lux, y r. Lat., licht.
luxatie, y r. Lat., verstaiking, on twrichting.
luxus, M. Lat., of luxe, in. weelde, o y erdaad; luxueus, weelderig; luxurieus, wellustig, ontuchtig (wordt vaak gebruikt voor
luxueus, wat een leelijke fout is!).
lyceum (mrv. lycea), o. tat., naam der rijks-gymnasia in Frankrijk. (De stedelijke heeten college's).
lympha of lymphe, bloedwater, bloedwei; serum (z. a.).
lynchwet, eigemnachtige voltrekking van een straf door
een volksmassa (meestal door den o y ertreder op barbaarsche wijze af te maken); lynchen, zonder vonnis ter dood
brengen.
lynx, in. Gr., loath, Yerscheurend (her, dat naar de Ouden meenden,
een zeer scherp gezicht had.
lyra, y r. Gr., Her; lyrisch, zangerig, gevoelvol; lyrische podzie,
gedichten, waarin de schrijver zijn eigen gevoelsleven weer-
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geeft; lyrisme, o., hooge dichterlijke
gloed; ook: gezwollenheid van den stijl.
lysol, 0., ontsmettend middel, verzeepingsproduct van teerolie.

M.
M (Rom. getal) = 1000; M. = monsieur, Fr. de beer; Mgr. —
monseigneur; Mgrs. = messeigneurs; M' (voor Schotsclie namen) = mac, zoon van.... ; Mlle. = mademoiselle, Fr., mejuffrouw, Mme. = madame, mevrouw; M. M. = messieurs, Fr.,
mijnebeeren, Mr. = maitre, Fr., meester; Mr. = mister, Eng.,
de beer; Mrs. mistress, Eng. inevrouw, M. S. = manuscript,
handschrift; M. S. S., handschriften, M. 0. = middelbaar onderwijs; M. U. L. 0. = meer uitgebreid lager onderivijs.
mac, zie M'.
macabre, Fr., triest, somber, luguber; danse macabre, Yr., doodendans.
macadamiseeren, een weg verharden door klein geklopt graniet
(naar de methode van Mac Adam).
macaroni, It., meelspijs, bestaande nit holle pijpen; in
Frankrijk gebraikelijk scheldwoord voor de Italianen.
macchiavellisme, o., de leer van Macchiavelli (10e eeuw) sluwe,
gewetenlooze politiek.
machinatie, y r. Fr., kuiperij, intrigue.
Machin, Fr., hinges.
•
mackintosh, Eng., ouderwetsche, waterdiclite regenmantel.
mason, Fr., (vrij miet selaar ; maconnerie, y r., vrijmet selarij,
maconniek, tot de yrijmetselarij behoorend.
macrocosmos, in. Gr., de groote wereld, bet heelal (tegenst. microcosmos, de wereld in het klein, d. de mensch).
maculatuur, vr. Fr., misdruk.
macfarlane, Eng., heerenmantel zonder mouwen met een cape
er over been.
madame, Fr., mevrouw (titel van iedere getrouwde yrouw in
Frankrijk); Madame was oudtijds de gemalin van Monsieur,
den broeder des konings in Frankrijk); mademoiselle, mejuffrouw; Madonna, It., Onze-Lieve-Vrouw.
madapolam, snort sterke katoen, veel y our liemden gebruikt.
madat,
= amfioem, bereide opium.
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MAdchen far alles, D., meid-alleen.
made in Germany, Eng., in Duitschland gemaakt (opschrift op de
verpakking van koopwaren: alle in Engeland nit Duitschland
ingevoerde waren moeten de aanwijzing dragon van het land van
herkomst).
madrigal, o. It., geestige, teedere, galante gedachte besloten in een
Mein aantal versregels.
mmcenas, rijke kunstbeschermer (naar een Romeinsch ridder
van dien naam, gest. 8 na Chr.).
maestro, meester, grout kunstenaar (architect of missicus);
matestria, yr., verhe yenheid en kracht van uitvoering, meesterschap.
maestoso, It. muz., langzaam en verb even.
Maeander, oudt. naam van een stork kronkelende rivier in Kl.Azle, vandaar: ornament, nit eon kronkelende lijn bestaand.
maffie, Barg., kwartje.
Maghzen, het Marokkaansche gon yernement, de omgeving van
den sultan.
Magdalena (Maria can Haudala) was de bootvaardige zondares.
(Lukas 7 : 36 e. v.).
magie, Yr. Lat., tooverkunst, geheime wetenschap ; magiör, Oostersch geleerde,die over, ons nog diet of slecht bekende, lichaamsof natuurkrachten beschikt en daardoor „wonderen" verricht;
magisch, door too verkracht, betooverend.
magister, Lat., meester, leermeester; magistraal, meesterlijk;
magistraat, overheidspersoon, reciter, stadsregeering; magistratuur, yr., oy erheid, regeering; reciterlijke macht. ;
maggiordomo, It., opperiofineester, huisbesiierder.
magma, o. Cr. (lett. kneedbare massa), het gloeiend-yloeibare inwendige der aarde.
magnaat, m., rijksgroote, lid van den hoogen adel (in llongarijo
en Polen).
magnetiseur, persoon, Welke zieken geneest door (dierlijk) magnetisme, d. w. z. doordat or van horn nit iets op den patient
schijnt in to werken.
magnificiat, Lat., lofzang ter eere van de If. Maagd; magnifiek, heerliik, luisterrips:, prachtig.
Mandi, de door de Muzelmannen y erwachte protect, dien Allah
zal nitzenden om Let work van Mohammed to voltooien;
mandisten, parfijgangers van iemand, die zich als mandi opwerpt.
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maharadsja (groote koning) titel der vorsten in Voor-Indie.
maidenspeech, yr. Eng., de eerste rode, het debuut van een kamerlid of minister (maid = maagd).
mail, yr. Eng., valies, brievenzak, brievenpost, postdienst
tusschen Europa en de andere werelddeelen; mailboot, stoomboot, die de post vervoert.
main, Yr. Fr., hand; A quatre mains, vierhandig (spelen); main
morte, yr., doode hand: onroerende, onvervreembare goederen
van eenig kerkgenootschap of geestelijke corporatie.
mainten&e, Yr. Fr., gekamerde vrouw; mainteneeren, een vrouw
h widen als bijzit.
maintien, Fr., bonding.
maire, Fr., burgemeester, mairie, yr., gemeentehuis.
maison, Fr., lads; maison de sante, krankzinnigengesticht; maison
du peuple, volksfinis.
maitre, Fr., meester, gebieder, hoer; maitresse, minnares, bijzit;
maitrise, Yr. meesterschap.
maitres-chanteurs, Fr., lett. vertaling van bet D. Meistersinger
(z. a.). Daar chanter, behalve zingen, in de nitdrukking fake
chanter (lett. doen zingen) ook beteekent; geld geven ten
gevolge van afdreiging, duidde men met maitres-chanteurs
die journalisten aan, die chantage in 't groot pleegden.
majestueus, Fr., verheven, prachtig, heerlijk, vorstelijk.
majolica, Oud-Spaansch en It. aardewerk; nabootsing daarvan.
majoraat, o., bet erfrecht van den oudsten zoon; bezitting, welke
onverdeeld bet eigendom blijit van den ondsten zoon.
major domus, hat., opperhofmeester, hofmaarschalk (der (nude
Frankische koningen).
mala fide, Lat., te kwader trouw, (tegenst: bona fide).
malaga, Sp., zoete wijn, nit de Sp. stad Malaga afkomstig.
malaise, yr. Fr., ongesteldheid, ongemak; toestand van groote
slapte in handel en nij cerheid.
moeraskoorts (veroorzaakt door ongezonde nitmalaria, vr.
waseiningen van den grond).
malcontent,Fr.,onteyreden; malcontenten heeten in de laatste jaren
die moderne predikanten, Welke eenigzins van de meerderheid
afwijken en zich min of meet- verwant voelen aan de ethischen.
malgrê lui, Fr., tegen wil en dank.
malice, vr. Fr., arglistig;eid; schalkschhcid; malicieus, arglistig,
boosaardig; moedwillig, schalksch.
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maithusianisme, (zoo genoemd naar den economist Malthus, gest.
1834), het streven om den aanwas der be yolking te beperken;
nieuw-malthusianisme, o., beperking van het kindertal door
aanwending van voorbehoedmiddelen.
malversatie, yr. Fr., ontrouwe ambtswaarneming, verduistering
van toevertrouwde gelden.
malvezij, yr., geurige, zoete, goudgele It. wijn (uit Napoli di
Malvasia).
Mammelukken, een keurkorps van uit slaven gerecruteerde
ruiterij, dat langen tijd onder aanvoering hunner bey's Egypte
beheerschte.
mammiferce, Yr. 1111T. Lat. of mammiferen, zoogdieren.
Mammon, (Cbaldeenwsch), de geld- of goudgod; de aardsche rijkdommen, waaraan men hangt.
mammouth of mammoeth, in. Russ., reuzenolifant nit de voorwereld.
mamzel, (verb astering van mademoiselle, Fr.) (school)j afro aw.
man, Eng., man (mrv. men) ; the man in the street, (lett.: de man
op straat), de groote hoop.
manager, Eng., 'eider, controleur eener onderneming.
Manchesterschool of -partij, de voorstanders van vrijhandel.
manco, o. It., het tekort bij de aflevering van koopwaren.
mandaat, o. Fr., bevel, last, volmacht, bevelschrift tot betaling;
opdracht der kiezers aan bun afgevaardigde, die somwijlen, als
hij zicli niet meer een met de meerderheid hunner gevoelt,
zijn mandaat neerlegt, d.i. zijn ontslag moult; mandataris, lastbobber, gevolmachtigde ; mandat impêratif, gebiedende, bindende
updraclit; mandat de poste, postwissel.
mandarijn, Port., titel der Chineesche staatsbeambten (bun
rang word \Tó& de chin. revolutie aangegeven door pauwenveeren en gekleurde knoopen op den hoed).
mandement, o. Fr., lierderlijke brief of vermaning van een bisschop
aan zijn diocesanen.
mandien, (Mal. mandi), baden.
mandoer,
opzichter, voorinan, meesterkneclit.
mandragore, yr., Amin- of tooverwortel, (die een menschelijke
gedaante lieeft).
manëge, yr. Fr., rijschool; listige handelwijze.
mangrove of mangle, tropische boom met luclitwortels in moerassige kusstreken.
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mannequin, Fr., ledepop; karakterloos mensch; ook = Probirmamsell (z. a.).
maniaque, Fr., die aan een manie (idee fixe, gedeeltelijke krankzinnigheid) leidt.

manicure of manucure, Fr., iemand, die als beroep het verplegen van de handen uitoefent (zie ook pedicure).
maniereeren, Fr., een karakter van gekunsteldheid aan iets geven.
het
manifest, o. Fr., openlijke bekendmaking; manifestatie,
openlijk bekend maken; openbaar optreden om indruk te maken; openbaring (van geesten); manifesteeren, bekend maken,
kond Moen, deelnemen aan een manifestatie.
manipulatie, Yr. Fr., behandeling, aanwending van hand- of
kunstgrepen, betasting; manipuleeren, behandelen, omgaan
met, betasten; knoeien.
manna, Hebr., volgens Exodus 1G „iets fijus en korreligs,
dat wit was als koriander zaad en smaakte als een boningkoek" ; bet voedsel, dat de Israelieten in de woestijn opzamelden. Wat thans in de apotheek manna beet is het sap
eenef in de woestijn veel voorkomende tamarisk, dat door
den steek van een insekt, uit de takken naar buiten dringt
en clan stolt.
manoeuvre, Yr. Fr., handeling, besturing van een schip, krijgsoefening; slinksche streek; manoeuvreeren, oefeningen louden,
slinksche streken uithalen, zijn maatregelen nemen, een schip
sturen.
man of war, Eng. (mrv. men of war), oorlogsschip.
manometer, in., werktuig om de drukking te meten in stoomketels, gashouders, enz.
manor, Eng., landgoed, welks bezitter eenige heerlijke reebten
uitoefent.
manque d'egards, in. Fr., het te kort sehieten in de yerschuldigde
beleefdheid.
mantille, y r. Fr., damesmanteltje.
mantri, Mal., titel van sommige inl. hoofden, (eigenlijk: minister,
rijksbestierder).
manuaal, o., handgreep, liandboek, kla y ier, toetsenrij; manus,
y r. Lat. hand; manu armata of manu militari, gewapenderhand; in manus proprias, in eigen handen, (d. w. z. voor den
geadresseerde persoonlijk).
manuscript, o. (verkort: M. S.), handschrift.
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maquereau, Fr. koppelaar, hoerenwaard, (vrouwelijk: maquerelle).
maquette, yr. Fr., eerste model van een beeldhouwwerk; model van
een gebouw, enz. in eon of ander kostbaar materiaaL
maraboe of adjudantvogel, een soort ooievaar in Indie, die prachtige, donsachtige vederen vaor dameshoeden levert.
maraboe of adjudantvogel, een soort ooievaar in Indie, die
prachtige, donsachtige vederen voor dameshoeden levert.
maraboet, (marabout), Ar , vrome Mohamemedaansche kluizenaar.
marasquin, Fr., fijne kristalheldere likeur, die getrokken wordt uit
de pitten van zure kersen (marasques).
maraudeur, (marodeur), Fr., plunderaar, trosboef; op marode
gaan, uit stelen gaan.
marchand tailleur, Fr., kleermaker die tevens stoffen verkoopt;
marchandeeren, loven en bieden.
marche, m. Fr., markt; bon marche, goedkoop.
marconigram, o., draadloos telegram (naar Marconi, den uitvinder
der draadlooze telegraphie).
marche fun6bre, yr. Fr., doodenmarsch.
marchese, It., (Yr. marchesa), markies.
mare clausum, Lat., gesloten zee; eon zee, waar zich geen vreemde
oorlogsschepen mogen vertoonen.
maremmen, Yr. It., ongezonde, moerassige stroke's langs de trust
van Italie.
margaritas ante porcos, Lat., (were geen) paarlen voor de zwijnen.
marge, yr. Fr., rand, wit (van een bladzijde, enz.); marginaliön,
randaanteekeningen, randglossen ; in margine, Lat., op den rand,
op de marge.
mariage, m. Fr., huwelijk; mariage de raison, huwelijk nit verstandelijke oyerwegingen; mariage d'amour, huwelijk uit liefde.
marionet, Fr., ledepop, iemand die zich tot apes laat gebruiken.
maritaal, Lat., wat het huwelijk betreft.
maritiem, Fr., tot de zee behoorend, op zee heerschend.
Mark, m., Duitsche count (= GO cents).
marmelade, yr. Fr., met sulker verdikt vruchtensap.
marquant, Fr., in 't oog yallend, uitstekend.
marque de fabrique, yr. Fr., fabrieksillerk.
manqué, Fr., tooneelspeler, die de niet sneer jeugdige rollen
speelt.
marqueur, oppasser bij het biljart, die de punten telt.
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marquis, Fr., markies; marquise, Fr. (letterlijk: markiezin), oprol-

baar linnen zonnescherm.
Mars, de krijgsgod, ook Mayors.
Marsch, y r. D., moerland, vruchtbaar laagland.
Marseillaise, yr. Fr., het krijgslied der Marseillanen die in 1792 naar

Parijs trokken, het Franscne volkslied, het lied der Fransehe
Revolutie (woorden en muziek van Rouget de l'Isle).
martiaal, Fr., krijgshaftig, strijdbaar, moedig.
martyrologie, y r. Gr., geschiedenis der martelaren.
Maryland, tabak nit den gelijknaamigen Noord-Amerikaanschen
staat.
Marxisme, o., de sociaal-democratische theorie van Marx (klassenstrijd, concentratie van kapitaal).
mas, laagste adellijke titel op Java.
mascotte, y r. Fr., moderne fetisj op automobielen, vliegtuigen enz.,
die geluk aan moet brengen
bijv).
masculini generic, Lat., van het mannelijk geslacht.
maskeeren, Fr., bedekken, bewimpelen, verbloemen.
Masochisme, het teweegbrengen van sexneele prikkeling door het
ondergaan van mishandelingen door eon persoon van het andere geslacht.
Massa, in de negertaal: meester.
masseeren, Fr., kneden en wrijven van het lichaam, als geneeskur
dig of verfrisschend procklè, door een masseur of masseuse.
massematten, Barg. handel, negotie, zaken, gestolen good.
massiet, Fr., stevig, vast, dicht, niet hol, onbehouwen, plump.
master, Eng., meester, hoer; bestuurder, directeur, onderwijzer,
leeraar, kapiteiii; master-piece, meesterstuk.
mastodon(t), in. Gr., groot voorwereldlijk zoogdier.
masturbatie, y r. Gr., zelfbevlekking (= onanie).
mastiek, in. Gr., soort gone, die men kanwt om een welriekenden
adorn to krijgen.
matador, Sp., stierendooder bij de corrida's ; aanzienlijk, gewichtig
man; iemand die uitmunt.
mata glap (zijn), Mal., door woede verblind zijn.
zon.
matahari,
matamore, Sp., snoever, tafelsebuitner Oulu een f,ersonage nit
de Sp. blijspelen, die steeds pocht op zijn heldendaden tegen do
Mooren).
match, yr. Eng., weddensehap, wedloop, wedstrijd, partij.
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mater, Lat., moeder; mater dolorosa, moeder der smarten (de IT.
Maagd); (zie alma); mater familias, de huismoeder.
materiaal, o.; mrv. materialen, Lat., de rime stof tot eenigwerk,
bonwstof, grondstof, bestanddeelen; materie, y r. Lat., stof,
grondstof, zaak, onderwerp ; stof (als tegenst. van crest); materialist, aanhanger van het materialisme, d. w. z. van de leer dat
de stof, de materie (d. i. de lichamelijke zelfstandigheid) de eenige en eind-oorzaak is van al wat bestaat; materialiseeren, liehamelijke hoedanigheden aannemen; materiaal, bij y . nwm.: stoffelijk, lichamelijk; zelfst. nwm.: voorraad van dingen, die men
(bij bij de bearbeiding van iets)bentit ; het geschut van het leger.
mathematicus, . Gr., wiskundige, wistunstenaar; mathematica
of mathematiek, Yr., wiskunde; mathematisch, wiskundig;
mathesis, Yr., = ivatl,ematiek.
matin, in. Fr., ochtend, matinee, y r. Fr., ochtendconcert; matineus, vroeg bij de hand, gewoon aan vroeg opstaan.
matriarchaat, 0. Lat., moederrecht, familierecht, waarbij de kinderen behooren tot den stain der moeder en de y rouwen een overwegenden invloed nitoefenen, bestaat nog o. a. bij sommige
stammen op Sumatra's \V.-kust.
matriculaire bijdragen, bijdragen die iedere Duitsche bondstaat
opbrengt y our de algemeene nitgaven.
matrimonium, o. tat., liuwelijk, huwelijksle y en; matrimoniaal,
wat op bet h ttwelijk betrekking heeft.
matrone, tat., gehuwde y rottw nit den deftigen stand.
mausoleum, o. Lat., praalgraf.
mauvais, Fr., slecht; mauvais plaisant, grappenniaker; mauvais
driftkop.
sujet, deugniet; mauvaise

Mayors, zie Mars.
maxim, m., machine-geweer, mitrailleuse.
maximaal, wat een maximum (inn% maxima), d. w. z. de grootste
mogelijke hoe y eelheid, het hoogst mogelijk bedrag, uitnaakt
(tegenst. minimum, minima).
maxime, y r. Fr., grondstelling, maatstaf, richtsnoer.
mayonnaise, y r. Fr., soort konde sans, bestaande nit olie, azijn,
zout, peper, mosterd en eierdooier.

mayor, Eng., burgemeester ; lord mayor, titel van den eersten
burgemeester to Lundell, Dublin en York.

mazagran, m. Fr., kollie met snikerwater en wat cognac of
likeur, in een glas opgediend.
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mazurka, yr. Poolsche nationale dans in driekwartsmaat.
Mazut, D., zie astatki.
mbret, „heerscher", titel van den worst van Albanie.
mbok, Mal., vOOr een naam geplaatst, beteekent „moeder".
mea culpa, Lat., (het is) mijne schuld.
mechanica, yr. Gr., de wetenschap van de beweging der lich amen;
mechanicus, werktuigkundige; mechanisch, werktuiglijk; mechanisme, bewerktuiging.
mediaan, (letterlijk: midden-groot) papierformaat (56 x 40 cM.);
drukletter van 11 punten.

medianoche, Sp. (lett.: midden in den nacht), maaltijd 's nachts
na twaalven na een vastendag.

mediaeval, Fr. (lett.: middeleeuwsch), een lettersoort.
m6diateur, m6diatrice, Fr., bemiddelaar, bemiddelaarster; mediatiseeren, het inlijven van een onafhankelijken staat bij een
anderen, terwijl de vorst zijn titel blijft behouden.

medicament, 0. Lat., artsenij, geneesmiddel; medicinaal, geneeskundig, geneeskrachtig, tot de artsenijen behoorend; medicinm
doctor, doctor in de medicijnen; medicineeren, geneesmiddelen
nemen; medicus, (mrv. medici), geneesheer; medisch, tot
de geneeskunde behoorend.

medio, Lat., midden, in het midden van.
meditatie, y r. Lat., o y erpeinzing, bespiegeling; mediteeren, bepeinzen, stille gebeden of vrome bespiegelingen houden.

medium, o. Lat., het midden, de middenstof, de overbrengende
stof ; de tusschenpersoon, waardoor, volgens de spiritisten,
de geesten met de menschen y erkeeren; mediamiek, de hoedanigheid bezittend om als medium op to kunnen treden.
m6doc, in. Fr., roode wijn nut de Fr. stall Medoc.
Medusahoofd, fig., afgrijselijk, schrikbarend voorwerp.
mietinq), bijeenkomst, vergademeeting, y r. Eng., (spreek
ring.
Megmra, (fabelleer), helsche furie, boosaardig wijf.
megafoon, kunstmatige geluidsvergrooter, een door Edison
uitge y onden spreektrompet.
megalomaan, iemand, die lijdt aan megalomanie, y r., d. grootheidswaanzin.
mehalla(h), Moorsch leger, Moorsche stain op oorlogsvoet.
Meistersinger, mrv., Zuid-Duitsch dichtersgilde dat van de 14e
tot de 16e eeilw bestond.
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melancholie, yr. Gr., zwaarmoedigheid, droefgeestigheid; meI ancholisch, droefgeestig; melancholicus, droefgeestig mensch.
melasse, vr. Fr., suikerstroop, bezinksel na het kristallisatieproces der sulker.
melatti, Mal., jasmijn, welriekende bloom, Welke de Javaansche
vrouwen gaarne in het haar dragen.
melee, yr. Fr., vermenging; krijgsgewoel, handgemeen, mélange,
m., vermenging, mengsel.
mdleeren, Fr., mengen, ondereendoen; een gemdleerd gezelschap,
waarvan niet alle personen tot den deftigen stand behooren.
meliniet, o. Fr., zeer krachtige springstof voor oorlogsdoeleinden.
melioribus annis, Lat., in betere tijden.
melodie, vr. Gr., zangwijs, wijs, welluidendheid; melodisch, of
melodieus, zangerig, zoetklinkend; melodrama, o., oudtijds:
drama met muziekbegeleiding, nu: populair tooneelstuk met
sterke effecten; melodramatisch, opgeschroefd, overdreven
gevoelvol; melomaan, hartstochtelijk muziekliefhebber.
memento ! Lat., gedenk! ; memento mori ! gedenk to sterven!
memento, zelfst. nw.: herinneringsteeken.
memorie, (Fr. mêmoire), yr., geheugen; opstel, verhandeling,
beschouwing (over eenig onderwerp); memorie van successie,
yr., stuk, waarin ten' behoeve van het bedrag der yerschuldigde
successie-belasting, het bezit van den overledene opgesomd
wordt; mëmoires, mrv., gedenkschriften, memoriseeren, -van
buiten leeren; memorabilia, mrv. Lat., gedenkwaardigheden;
memoriaal, b erinneringsgesch rift; kladboek ; memorandum, o,.
lets waaraan men herinnerd moot worden, wat genoteerd moot
worden; kort briefje; notitieboekje.
menage, yr. Fr., huishouding, soldatenkost; menageeren. Fr.,
ontzien, voorziciitig behandelen, spaarzaarn omgaan met;
mënagêre, huislioudster; zich menageeren, zich in acht nemen,
zich matigen; menagerie, yr., wildebeestenspel.
mendiciteit, Yr. Fr., bedelarij.
men, in Chin. samengestelde eigennamen, beteekent zooveel
als: bastion.
meneertje beet in het Bargoensch de commissaris van politic.
menestreel, Fr., dienaar en begeleider der troubadours, (z. a.);
minnezanger (in Schotland).
mene tekel (afkorting van: mene mene tekel uparsin), Clialdeenwseli (geteld, geteld, gewogen, gebroken), duistere onheil-
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spellende profetie (Daniel 5), waarvan de populaire zegswijs:
„gewogen en te licht bevonden" afkomt.
menhir, in. Kelt., „lange steen", overeindstaande steen, in vOOrhistorischen tijd als gedenkteeken opgericht; ze komen o.a.
in Bretagne veel voor.
meningitis cerebro-spinalis epidemica, besmettelijke hersenvliesen ruggeinergontsteking.
mennoniet of Mennist, Doopsgezinde.
mens sana in corpore sano, Lat., een gezonde ziel (sleehts) in
een gezond liehaam.
menstruatie, yr. Fr., de maandstonden der vrouwen.
mentaal, Fr., in den geest, in de gedaehte; mentale reserve, zie op
reservatio mentalis; mentaliteit, yr. de toestand van den geest,
de geestesriditing, de wijzo van denken.
mention honorable, yr. Fr., eervolle vermelding.
mentor, M. Gr., oudere leidsrnan, raadgever en opvoeder van
een jongmenseb.
menu, o. Fr., lijst (naar volgorde) van de gerechten; menus
plaisirs, mr y . Fr., „kleine vermaken", het geld daarvoor; zakgeld.
menuet, o. Fr., ouderwetsehe langzame, statige dans.
meppen, Barg., stolen.
Mephistopheles, Cr., de booze, de duivel, zooals die in
Goetlie's Faust optreedt; fig.: door en door sleeht en slow
menscii.
mercantiel, Lat., den handel betreffend; mercantiel systeem, o.,
bet begunstigen van den handel ten koste van andere takken
van bedrijf.
mere, yr. Fr., moeder, moeder-overste (van een klooster).
Mercators projectie, de projectie, waarbij de meridianen en breedtecirkels reebte lijnen zijn en loodrecht op elkaar staan, genaamd
naar den Vlaamsehen aardrijkskundige Gerhard Kremer (yerlatijnsebt Mercator) gest. 1594.
Mercurius of Mercuur, (fabelleer) god van den koophandel,
van de die yen; de bode der goden; zelfst. nmw. o., kwikzilyer.
meridiaan, M. Lat., middaglijn, lengtecirkel ; meridionaal, zuidelijk.
merite, in. Fr., verdienste, gewicht, waarde; meriteeren, verdienen.
merveille, yr. Fr., wonder, wonderwerk; merveilleus, wonder-
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baarlijk; merveilleux en merveilleuses (= incroyables) modieuse
heeren en dames nit den Directoire-tijd.
mesalliance, yr. Fr., huwelijk beneden iemands stand; zich m6sallieeren, zulk een huwelijk sluiten.
mesjoege, mesjogge, Barg., gek.
mesmerisme, o., de leer van Mesmer (gest.1815)(genezing door
dierlijk magnetisme).
mess, Eng., officierstafel.
messagerie, Yr. Fr., (zee)transportmaatschappij.
Messalina, fig. schaamtelooze, wulpsche vorstin of vrouw.
messenger-boy, Eng., boodschappenjongen.
Messias, Ifebr., gezalfde of koning, de door de Joden yerwachte
verlosser; Messiade, yr. D., zing van den Messias (titel van
een bekend gedicht van Klopstock).
messidor, Fr., oogstmaand, de 10de maand van den republ.
kalender (19 Juni-18 Juli).
messing, o., geelkoper.
messieurs, mrv. van monsieur (z. a.).
Mestiezen, afstammelingen van Indiaansche moeders en blanke
vaders, of omgekeerd.
, metallieken, (Oostenrijksche en Russische) staatsschuldbrieven,
waarvan rente en aflossing iiitsluitend in metaal (zilver) betaald worden.
metalloIden heeren in de scheikunde de enkelvoudige, niet metaalachtige stoffen: waterstof en zuurstof behooren er o.m. toe.
metallurgie, yr., wetenschap van het afscheiden van de metalen
nit de ertsen; de mijn- en bergwerkkunde.
metamorphose, Yr. Gr., gedaanteverwisseling, metamorphoseeren,
van gedaante doen verwisselen.
metaphoor, yr. Gr., overdrachtelijke, figuurlijke zegswijs.
metaphrase, yr. Gr., nitlegging, omschrij yende verklaring (bijv.
van een gedicht in proza).
metaphysiek, of metaphysica, vr. Gr., de wetenschap van het bovenzinnelijke, de bo yennatruirkunde; metaphysisch, bovenzinnelijk.
metempsycose, yr. Gr., zielsyerlatizing.
meteoor, in. Gr., luelayerscliijnsel, zeldzaam verschijnsel in den
dampkring; meteorologisch instituut, instelling voor waarnemingen omtrent het weder; meteorologie, Yr., weerkunde;
meteoorsteen, luchtsteen.
meteorolith,
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methode, Yr. Fr., wijze, mauler; leerwijze, orde in voordracht of
onderwijs; methodiek, yr., de leer der methode bij het onderwijs, voordrachtsleer; methodisch, planmatig, ordelijk; Methodisten, pietistische secte in Engeland en N. Amerika.
methylalcohol, houtgeest, een giftige alcoholsoort, die wel als
brandspiritus gebruikt wordt.
mêticuleus, Fr., angstvallig, uiterst nauwgezet.
métier, o. Fr., ambacht, yak, handwerk.
metonymie, yr. Gr., redekunstige figunr, waarbij iets aangeduid
wordt door iets anders te noemen dat er mee in verband staat
als ge yolg tot oorzaak, als deel tot geheel enz.: bijv.; grijze
harm, voor ouderdoni ; honderd geweren voor honderd soldaten,
enz.
metriek, wat betrekking heeft op de meter: metriek stelsel; zelfst.
nmw. y r. Gr., yerskunst.
metronoom, in., instrument om bij muziek nauwkeurig de maat
aan te geven, maatmeter.
metropole of metropolis, y r. Gr., de moederstad, (met betrekking
tot de doclitersteden of kolonien) vanwaar nit volkplantingen
gesticht worden; wereldstad; zetel van een metropolitaan, of
metropoliet, d.i. een aartsbisschop van de Grieksche Kerk.
metrum, o. Gr., maat, versmaat.
muziekterm: met gedempte stem.
mezza voce,
mezzo soprano, It., yrouwenstem, die het midden houdt tusschen
de (hooge) sopraan en de (lage) alt.
miasma, (mrv. miasmen), Yr. Gr., in de Licht yerspreide, nit
den grond opstijgende ziektestoffen.
microben of micro-organismen, de kleinste, alleen met een microscoop (vergrootglas) waarneembare levende wezens; microcosmos, in. Gr., de wereld in het klein, de mensch; micrometer, instrument om de voorwerpen te meten, die men in
een microscoop ziet; microphoon, y r., geluidversterker (bij
telefonen); microscopisch, 7,66 klein, dat het alleen in een
microscoop waarneembaar is.
midshipsman, (mrv. midshipsmen), Eng., adelborst.
mignon(ne), Fr., gunsteling(e), lieveling(e).
migraine, yr. Fr., eenzijdige, z.g. schele hoofdpijn.
mikado, geestelijke titel van den keizer van Japan.
miles gloriosus, Lat., de pochende soldaat (titel van een blijspel
van Plautus).
13
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milieu, o. Fr., oingeving, waarin jets gebeurt of waarin men
leeft; le juste milieu, het juiste midden.
militant, Fr., strijdend (voor ideeen, geloof, enz.).
militarisme, o. Fr., het op den voorgrond treden, het begunstigen
van den militairen stand; militie, yr., de jaarlijksche lichtingen
voor den dienst.
millennium, o. Lat., het duizendjarig rijk.
milliard,Fr.,1000 millioen ; rn illiardair, die:zeer veel millioenen bezit.
milreis, yr., rekenmunt (in Portugal = / 2.92; in Brazilie = f 1.38).
mime, in. Gr., gebarenspeler; soort klucht; mimiek, yr., gebarenspel.
mimicry, Eng., „nabootsing", het verschijnsel, dat vele dieren
ten gevolge der natuurlijke teeltkeus vorm, kleur en teekening
hunner oingeving aannemen: insecten, die op bladeren
gelijken, enz.
mimosa noli me tangere, Lat., kruidje-roer-me-niet.
minaret, yr. Ar., toren van een moskee (zie ook muezzin).
mineraal, o. Lat., delfstof ; mineralogie, yr., delfstofkunde;
mineraloog, delfstofkundige.
Minerva, Lat., de godin der wijsheid, minerval, leergeld, schoolgeld op een gymnasium.
mineur, Fr., „inijnwerker", volksnaam der genie-soldaten, wijl
deze vroeger bij belegeringen mijnen moesten graven; — muz.,
de kleine tertstoonsoort.
miniatuur, o., klein portret of schilderstuk, verkleinde afbeelding
of nabootsing.
minimum, o., inry. minima, Lat., het kleinste, het geringste,
het laagste bedrag; minimumlijder, schertsende benaming voor
een slecht bezoldigd ambtenaar; minimal of miniem, wat
een minimum uitmaakt. (N.B. Zeg niet: in tijd van een minimum,
maar: in een minimum-tijd!)
minister-resident, Fr., gezant van lageren rang, zaakgelastigde;
ministerie, staatsbestuur, departement van een minister; ambt;
openbaar ministerie, (0. M.), o., ambtenaar die bij de rechtbank
aanklaagt en straf eischt, ministerieel, wat van bet ministerie
uitgaat, wat op de band van bet ministerie is.
minoriteit, Yr. Fr., minderheid; minderjarigheid.
Minotaurus, (Gr. fabelleer), menschen verscheurend monster,
half mensch, half stier.

min(ne)streel, zie menestreel.
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minuut, yr. Fr., orgineel van een notarieele acte; ook: het eerste
ontwerp van een schriftstuk; minuteeren, bet klad, het concept
van een stuk maken; een notarieele acte opmaken; minutieus,
tot in kleinigheden afdalend, kleingeestig.
mir, yr., beet in Rusland de zichzelf regeerende, de grond gemeenschappelijk bezittende dorpsgemeente.
mirabile auditu, wonderbaar om te hooren; mirabile dictu, Lat.,
wonderbaar om te zeggen; mirabile visu, wonderbaar om te
aanschouwen; mirabilia, wonderbare dingen; miraculeus, Fr.,
wonderbaar, wonderdoend.
mir nichts dir nichts, D., onverschillig, voor 't vaderland weg.
misanthroop, Gr., menschenbater; menschenschuw, ongezellig
persoon; misanthropisch, menschenschuw, ongezellig.
miscellanea, miscellen (Lat.), miscellaneous, Eng., mengelwerk,
verspreide opstellen, allerlei.
mise en scene, yr. Fr., de inrichting van bet tooneel; mise en
train, bet aan gang brengen; mise a prix, inzet, het eerste hod.
Miserere, o. Lat. (Erbarm U), aanhef van een R. K. boetpsalm;
misericordia, yr. Lat., erbarming.
miss, Eng., mejuffrouw.
missaal, o. Lat., misboek.
missie, yr. Lat., zending (R. K.); missionaris, R. K. zendeling.
missive, yr. Fr., brief, schrijven.
missigit, vr., inlandsche moskee op Sumatra.
missing link, Eng., ontbrekende schakel.
mistress, Eng., meyronw.
mitaines, yr. mrv. Fr., handschoenen zonder vingers.
mitigeeren, Fr., verzachten, matigen, bevredigen.
mitraille, vr. Fr., schroot; mitrailleeren, met schroot schieten,
neerschieten; mitrailleuse, Yr., klein kanon met tai van loopen,
tegenw. in de meeste legers vervangen door de mitrailleurs
kleine automatische kanonnen die op geweerkogels gelijkende
projectielen met ongeloofelijke snelheid verschieten.
mixed pickles, Eng., met azijn, mosterd en andere specerijen ingemaakte groenten en vruchten; mixed drinks of American
drinks, aleoholische dranken, nit zeer uiteenloopende mengsels
bestaand (cocktail, bijv.).
mixtum compositum, Lat., mengelmoes, mengsel van dingen,
die niet bij elkaar passen.
mixtuur, yr. Lat., mengsel, artsenijmengsel.
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mnemotechniek, yr., de kunst om het geheugen to oefenen.
mob, Eng., grauw, gemeen, gepeupel.
mobiel, Fr., bewegelijk, marschvaardig; mobiliseeren, mobiel
maken; mobilisatie, vr , het in marschvaardigen staat brengen
van het leger; mobile perpetuum, o., altoosdurende beweging,
denkbeeldig en veel gezocht werktuig, dat, eenmaal in beweging
gezet, altoos zoo blijven gaan.
mocassins, rime lederen schoenen der N.-Am. Indianen.
mock turtle soup, Eng., nagemaakte schildpadsoep, bereid met
kalfsvleesch.
modernisteneed, eed, opgelegd aan de R.-bath. geestelijken, dat
zij aanvaarden alle leeren van algemeenen en bijzonderen aard,
die door het onfeilbaar gezag in him kerk worden vastgesteld
(de modernisten in de R.-Bath. kerk toonen zich n.l. tot dit
laatste niet zoo bereid).
modelleeren, Fr., modellen maken, boetseeren; modeleur, vormer.
moderamen, o. Lat., bestuur, leiding; dagelijksch bestuur van
een classic.
moderatie, yr. Fr., matiging; moderato, It. muz., matig.
moderantisme, o., politiek van gematigdheid.
moderniseeren, Fr., naar den tegenwoordigen smaak, naar de
eischen des tijds inrichten.
modificatie, yr. Fr., verandering, wijziging; modificeeren, wijzigen, veranderen.
modulatie, yr. Fr., stembuiging.
modus vivendi, Lat., schikking, waardoor de strijdende partijen
elkaar wederkeerig verdragen; modus procedendi, manier van
handelen.
moesjik, Russisch, de gemeene man in Rusland, de Russ. boer.
moesson, m., periodieke wind in het binnenland van China en
in Indio.
mofette, vr. Fr., gasbron, uitstrooming van gas nit aardspleten.
moire, gewaterd, gevlamd (vooral van zijden stoffen).
Mokka, yr., fijne Arabische koffie.
Mokum of Groot-Mokum,
Amsterdam; Klein-Mokum,
Rotterdam.
moedzzin. 'Lie muezzin.
moetessariflik, in Turkije de provincie van een moetessarif, d.
een gouverneur.
molecules, yr. mrv. Fr., de kleinste deeltjes van een stof, die
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men zich eehter nog weer scheikundig deelbaar denkt in atomen ; moleculaire krachten, de aantrekking en afstooting
tusschen de moleculen onderling.
molesteeren of molest(en) aandoen, overlast aandoen, hinderen,
plagen; molestatie, yr., overlast.
molla, T., titel der kadis in Turkije en Perzie, inz. in de groote
steden.
mollusken, mrv. Lat., weekdieren.
Moloch, Hebr., afgod, waaraan menschen (inz. kinderen) geofferd
werden; fig. wat veel mensehenle yens eischt.
mobs, Gr., een groote waakhond, meestal een soort dog.
momboir, momboor of momber, voogd.
moment, o. Fr., oogenblik; gebeurtenis; beweeggrond; boofdomstandigheid; moment-opname, zeer snelle ph otographische
opname, tegenovergestelde van tijd-opname ; momenteel, wat
maar een oogenblik duurt; voor 't oogenblik.
monarchie, yr., staatsregeling waarbij een vorst aan 't hoofd
staat; staat, welke door een vorst geregeerd wordt; absolute
monarchie, monarchic, waarin de vorst door geen macht gecontroleerd wordt; constitutioneele monarchie, monarchic,
waarin de vorst met een volksvertegenwoordiging de wetgevende macht deelt en aan een grondwet gebonden is; monarchaal, tot een monarchic belloorend, een monarchie voorstaand; monarchist, aanhanger der monarchic.
mon byou, Fr., mijn jawed; mon plaisir, mijn genoegen; mon
repos, mijn rust.
mondain, Fr., wereldsch, levenslustig, chic; modaniteit, yr.,
eigensebap van mondain te zijn; smaak your bet mondaine.
moneten, Lat., munten, geld; monetair, op de count betrekking
hebbend.
money, o. Eng., geld; money-order, postwissel.
monisme, o., de eenheidsleer (tegenst.: dualisme, z. a.); in den
nieuweren tijd: de wereldbesehouwing, die gegrond is op de
natuurwetenschappelijke ontwikkelingsleer, zooals die inzonderheid door Ilhckel besehreven is; monistisch, tot het monisme
behoorend; monist, aanhanger dier leer.
monitor, oorspronkelijk de naam van een pantserscbip der Noor
delijke Staten van Amerika, in 1861 gebouwd (zonder masten,
laag op het water en met een gevechtstoren); naam van dergelijke oorlogssehepen (die niet meer gebouwd worden; in ons
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land nog gebruikt als rivieroorlogsschepen); monitor, Lat.,
vermaner, raadgever, berichtgever ; leerling die bij het onderwijs helpt; moniteur, Fr. = monitor, ook gedurende langen tijd
naam van het Fr. staatsblad, dat nu Journal officiel Ilea;
monitorium, o. Lat., maanbrief.
monocle, m. Fr., oogglas ; monocotyl, Gr., eenzaadlobbig; monochroom, eenkleurig; monogamie, vr., huwelijk tusschen een
man en een vronw ; monogram, o., de (ineengevlochten) voorletters van een naam; monografie, yr., verhandeling over een
bijzonder onderwerp ; monoline, yr., naam van een regelzeten gietmachine ; monolith, in., monument uit een stuk steen;
monoloog, alleenspraak; monomaan, iemand, die aan
monomanie lijdt; monomanie, yr., ziekelijke neiging voortkomende uit aandoeningen van het zennwgestel, bijv. 'mordzucht, steelzucht, enz.; monoplan, m,. eendekker (vliegtuig);
monopolie, o., 'het uitsluitend recht om zekeren handel of
industrie nit to oefenen ; monopoliseeren, eon handel of industrie
tot een monopolie inaken; monopolist, die mono poliseert ;
monorail, in. Fr., spoorweg, uit slechts een rail bestaande, op
een stellage bo yen den growl aangebracht; monosyllabe, vr.,
eenlettergrepig woord; monotheist, aanhanger van het monotheisme, d. i. het geloof aan een God; monotonie, yr., eentonigh eid; monotoon, eentonig.
Monroe-leer, (naar president Monroe, gest. 1823), politiek der Vereenigde Staten, strekkende om Europeesche inmenging in de
aangelegenheden van Imerikaansche Staten to weren.
monseigneur, Fr. (lett. mijn hoer), titel van den Franschen troonop yolger, van prinsen van den bloede, bisschoppen, enz.; mrv.
messeigneurs.
monsieur, Fr., mijnheer (was de titel van den brooder van den
koning van Frankrijk); inr y . messieurs.
monstrans, in. Lat., hostie-vaas of -kelk (R. K. eeredienst).
monstrueus, Fr., monsterachtig; monstruositeit, yr., monster-

achtigheid.
monteeren, Fr., het in elkaar zetten van machinerieen, het zetten
van edelgesteenten enz.; monteur, workman die monteert ;
monteering, het dienst- of krijgsmanskleed.
montgolfibre, Fr. y r., naam der eerste luchtballons (met ver-

warmde lucht gevuld).
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monument, o. Fr., gedenkteeken; monumentaal, grootsch en
sierlijk als een monument.
moquette, y r. Fr., pluche met bonte patronen.
mora, Lat., venvijl, vertraging; in mora, in gebreke, achterstallig; moratorium, o. Lat., in de Middeleeuwen vrijbrief,
door den vorst aan een bepaald persoon verleend en die dezen
voor een zekeren tijd vrijwaarde voor de vervolging zijner
schuldeischer; tegenw.: wet, waarbij de betaling van alle schulden of van bepaalde categorieen van schulden voor eenigen
tijd opgeschort wordt. In oorlogstijd wordt vaak tot zulke
maatregelen overgegaan.
moraal, vr. Fr., zedenleer; moraliteit, y r., zedelijklieid, middeleeuwsch geestelijk tooneelspel; moralist, schrijver over moraal,
boetprediker.
moraine, y r Fr., pain van rotsen dat zich op een gletscher ophoopt.
morbiditeit, y r. Fr., ziekelijkheid, ziektecijfer.
mores, Lat., zeden, gebruiken; mores leeren, terecbt zetten.
morganatisch huwelijk, huwelijk met de linkerhand, d. van
een vorst of hoogadellijk persoon met een dame van minderen
stand, waarbij de eerste een kapitaal, morganatica of morgengave, uitzet ten behoeve der echtgenoote, Wier kinderen
aileen den naam en het vermogen der moeder erven.
Morgue, yr. Fr., plaats, waar (te Parijs) drenkelingen ter herkenning tentoongesteld werden; morgue, trotsche minachtende
voornaamheid.
morituri te salutant, zie ave.
morning, Eng., ochtend, morgen; good morning !, goeden morgenl
Morpheus, Gr., de god des slaaps; de slaap.
morphine, o. Gr., opiumzuur, sterk vergift dat als verdoovingsen bedwelmingsmiddel gebruikt wordt; morphinist, iemand,
die y erslaafd is aan morphine-inspuitingen.
morphologie, y r. Gr., vormleer; het gedeelte eener wetenschap
dat over de vormen handelt.
mortaliteit, y r. Fr., sterfelijkheid, sterfte.
morte-saison, yr. Fr., tijd van het jaar, dat er in bepaalde bedrijy en minder omgaat dan antlers.
mortificatie, yr. Fr., tuchtiging, afsterving (des vleesches door
boetedoeningen), beschaming; mortificeeren, tuchtigen, enz.
mos, in. Lat., zede, gewoonte, mrv. mores (z.a.).
moskee, yr. Ar., Mohammedaansch bedehuis.
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Moslem (mrv. Moslemin), Ar., Mohammedaan.
motie, yr. Fr., voorstel (in een vergadering); motief, o., beweegreden, spoorslag; motiveeren, met redenen omkleeden.
mot de Cambronne, Fr., het fameuse antwoord, dat in den slag bij
Waterloo de Fr. generaal Cambronne gaf, toen men hem vroeg
zich over to geven en dat fatsoenshalve omschreven wordt
door: de garde sterft, maar geeft zieh niet over. Inderdaad
zei hij slechts een woord: merde ! dat wij Bever niet vertalen.
motor, m., Kleine door gas, benzine of electriciteit gedreven machine;
motorcar, Eng., automobiel; motocyclette, yr. Fr., stoomfiets.
zinsprenk of aanhaling als opsehrift.
motto, o.
motu propio, Lat., nit eigen beweging of aandrift; als zelfst.nmw. o.:
naam van een bepaald snort pauselijke bullen, zoo geheeten
omdat de pans ze nit eigen beweging nitvaardigt. Zij betreffen
gewoonlijk zaken van inwendigen aard der kerk (administratie,
eeredienst, en z.).
mouchard, Fr., politiespion.
mount, Eng., berg; mountains, mrv., gebergte.
mousseeren, Fr., sehnimen, britisehen, mousseux of mousseerend,
schuimend.
moustache, yr. Fr., knevel.
moutons de Panurge, Fr., „sehapen van Panurge", lieden, die
gedachteloos nadoen wat een ander duet (Rabelais vertelt
hoe Panurge, tijdens een zeereis een veekoopman willend benadeelen, hem een schaap afkocht en dit in zee wierp ; aanstonds
sprongen toen de overige sehapen het eerste na).
moons, mrv. Fr., (geld)middelen, vermogen.
mozaIek, o. Fr., inlegwerk.
much ado about nothing, Eng., veal drukte om niemendal.
muezzin,
Ar., de afroeper der biduren op de minarets.
mufti, in Ar., Tarkseh opperpriester en opperrechter; Eng.,
burgerkleeding, door officieren buiten dienst gedragen.
mulatten, Sp., gekruist mensehenras van blanken en Negers.
mulier tacet in ecclesia (1 Kor. 14 : 34), Lat. „dat uwe yrouwen
in de gemeente zwijgen".
M. U • L. 0., afk. voor „Meer nitgebreid lager onderwijs".
mummie, yr. Fr., gebalsemd en gedroogd lijk; mummificeeren,
tot mummie worden, fig. versuffen.
mundus vult decipi, ergo dicipiatur, tat., spreetwoord: de wergild
wil bedrogen zijn, dat zij dus bedrogen worde!
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municipaal, o. Fr., wat het gemeentebestuur (de municipaliteit,
yr.) betreft.
munitie, Yr. Fr., schietvoorraad, krijgsbehoefte.
muntpari is de waarde van een munt of munteenheid, uitgedrukt in een andere muntsoort, bijv. 1 franc = 48 cent.
muscadin, Fr., modegek, een der koningsgezinde, voorname
jongelni in 1793.
musiceeren, Fr., nmziek maken; music-hall, Eng., tingeltangel,
café-chantant; musicienne, Fr., vrouwelijk toonkunstenaar;
vrouw, die musiceert ; musicus, m., toonkunstenaar.
mustang, half getemd paard in de prairien van Mexico en de V. S.
mutatie, vr. Fr., verandering (van personeel); motiveering (van
een straf); mutatie-theorie, een afstammingstheorie, welke
leert dat vervorming der soorten ontstaat door mutatie, d. i.
door veranderingen, die plotseling, als met sprongen, optreden,
zonder tnsschenvormen; mutatis mutandus (afgekort m.m.)
met wijziging van wat gewijzigd moet worden.
mutileeren, Fr., verminken.
mutua confidentia of mutua fides, Lat., wederkeerig vertrouwen;
mutualiteit, Yr., wederkeerigheid.
M uzel man, Mohammedaan.
Muzen, (Gr. fabelleer), zanggodinnen.
muzief, mozaiek.
my house is my castle, Eng. spreekwoord: mijn huis is mijn burcht
(d. w z. daar gebied ik alleen).
mylord en mylady, Eng., eeretitel voor Ileeren en dames van den
hoogen Engelschen adel.
myopie, yr. Gr., bijziendheid; myopisch, bijziend.
myriade, yr., Fr. tienduizendtal; ontelbaar aantal.
myrrhe of mirre, vr., soort gomhars nit Abessynie en Arabie,
bitter, welriekend en geneeskrachtig.
mysterie, yr. Fr., geheiinnis, verborgenheid; mysterieus, geheimzinnig, raadselachtig; mysticisme, o., geloof in een gemeenschap tusschen God en den mensch; de geheime wetenschap;
mystiek, yr., wat tot het mysticisme behoort; verborgen, duister;
mystificatie, vr., misleiding, fopperij; mystificeeren, misleiden, foppen.
mythe, yr. Gr., volksoverlevering, sage, verdichting; mythisch,
wat tot de sage behoort; mythologie, vr., de goden- of fabelleer;
mythologisch, wat tot de mythologic behoort.
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N.
N.B. = nota bene, let wel! ; N.N. = nomen nescio, den naam
weet ik niet.
nabob of nabab, verbasterd Indisch woord, beteekent: hooggeplaatst Europeesch ambtenaar; een in Indie schatrijk geworden Europeaan.
nadir, o. Ar., het voetpunt (tegenst. zenith, z. a.).
nage, vr. Fr., het zwemmen; en nage zijn, drijven van het zweet.
flan, nalef, Fr., kinderlijk, argeloos; nahreteit, yr., kinderlijkheid,
onschuld.
najade, yr. Gr., water- of stroomnimf.
nan, in Chin. samengestelde plaatsnamen : zuidelijk.
nanking, o., oorspronkelijk Chineesche gele katoenen stof.
naphta, yr. Gr., sterk brandbare, witte aardolie; naphtaline,
uit steenkolenteer gewonnen koolstofverbinding.
napoleon d'or, in. Fr., de onder de regeering van Napoleon I en
Napoleon III gemunte goudstukken van '20 francs ( = 10 Gld.).
Narcissus, (Gr. fabell.), jongmensch dat zeer met zichzelf ingenomen is. (De Narcissus der fabelleer werd verliefd op zijn eigen
beeltenis, die hij in 't water zag en werd tot straf veranderd in
een bloem, de narcis).
narcose, yr. Gr., verdooving, gevoelloosheid, veroorzaakt door
een bedwelmend middel; narcoticum of narcotisch middel,
slaapwekkend, bedwelmend middel.
nardus, yr., zeer kostbare, welriekende, plantaardige balsem.
narghileh, yr., Turksche tabakspijp, bestaande uit een flacon
met geparfumeerd water, waar de rook door gaat alvorens in
den mond te komen.
nasaal, Fr., wat den neus betreft; door den neus uitgesproken.
natie, yr. Fr., yolk; in Belgie ook = veem.
nationaal, Fr., wat tot de natie behoort, wat haar eigen is; nationaliteit, yr. volkskarakter, het tot een of ander yolk behooren.
natura, yr. tat., natuur; natura artis magistra, de natuur is de
leermeesteres der kunsten; natura non tacit saltus, Lat., de
natuur maakt geen sprong (m. a. w.: in de natuur zijn steeds
geleidelijke overgangen, aanhaling uit Linnaeus' werken);
naturalia non sunt turpia, tat., wat natuurlijk is, is niet schandeli; over natuurlijke Bingen behoeft men zich niet te schamen; in naturalibus, Lat., moedernaakt; naturalien, mrv.,
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zeldzame natuurvoortbrengselen, die in musea of verzamelingen bewaard worden; naturaliseeren, opnemen als staatsburger
(van een vreemdeling); naturalisatie, yr., het verleenen van
burgerlijke en burgerschapsrechten aan een vreemdeling;
naturalisme, o., natuurgodsdienst, (in de kunsten: het getrouw
nabootsen van de natuur); naturalist, aanhanger van het
naturalisine.
naumachie, yr. Gr., scheepsgevecht, nabootsing van een zeeslag
in den circus; nautilus, (Gr., zeeman), soort weekdier, dat tot
de orde der Koppootigen behoort en in den Ind. Oceaan leeft;
nautisch, r., wat tot de scheep- of zcevaart behoort; nautische
sport, watersport.
navaja, lang Sp. Ines met spits, eenigszins gebogen lemmet.
navigabel, I r., bevaarbaar; navigatie, Yr. Fr., scheepYaart; stuurmanskunst; navigator, Lat., zeevaarder.
nazireter, Ilebr., „afgezonderde", „gewijde", bij de Israelieten
iemand, die bepaalde geloften bad afgelegd (zich te onthouden
van al wat de wijnstok oplevert, het haar te laten groeien en
zich te wachten your yerontreiniging door een lijk).
né, (yr. née), Fr., geboren.
nécessaire, yr. Fr., etui of doos, welke diverse voorwerpen van
nut of gemak bevat (toilet-Wcessaire bijv.).
nec plus ultra, zie: non plus ultra.
necrologie, vr. Gr., levensbericht van een overledene; necromantle, yr., het ondervragen der dooden naar de toekomst;
geestenbezwering; necropolis, vr., doodenstad, uitgestrekte
begraafplaats.
necrose, yr. Gr., bet wegteren van beenderen, tanden enz.
nectar, m. Gr., godendrank; fig. uitgezochte, fijne drank.
negatie, Yr. Fr., ontkenning, van negeeren, ontkennen, loochenen;
iemand of iets negeeren, doen alsof hij (het) er niet was; negatief,
ontkennend, een ontkenning inhoudend (tegenst. positief) ;
zelfst. nw., photogr. beeld op de opnemingsplaat.
nêgligeeren, Fr., verwaarloozen, veronachtzamen; negligê, o.,
huis- of nachtgewaad.
negotiabel, Fr., verhandelbaar; negotiant of negociant, handelaar;
negotie, yr., handel; negotiepenningen, munten, die geen
wettig betaalmiddel zijn en dus uitsluitend een handelswaarde
hebben overeen_komstig de hoe yeelheid edel nietaal, waaruit
zij bestaan.
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negrohead, Eng. „Negerkop", een soort tabak (in onze haven-

plaatsen verbasterd tot „negerhit").
negus, m., de gekroonde (titel van den keizer van Abessynie).
ne iteretur, Lat., het worde niet herhaald! (op recepten: verbod

voor den apotheker het recept nogmaals klaar te maken).
Nemesis, Yr. Gr., de godin der wrekende rechtvaardigheid; de

vergelding, de wraak der goden.
nemo, Lat., niemand; nemo ante modem beatus, niemand is voor
zijn flood gelukkig; nemo loquebatur, niemand spreke !
neo, Gr. nieuw; neologisme, y r. nieuw woord of woord dat
in een nieuwe beteekenis gebruikt wordt; neophiet, (lett.

nieuwe spruit) nieuweling, pas bekeerde, pas (in)gewijde.
nepotisme, (van Lat. nepos, kleinzoon, neef, bloedverwant), het

bevoorrechten van bloedverwanten.
Neptunus, (Rom. fabell.), de god van het stroomende water en

van de zee.
neronisch, als Nero, dus: wreed.
nervus rerum, in. Lat., zenuw of ziel van alle zaken (het geld);
nerveus, zenuwachtig; nervositeit, y r., zemtwachtigheid.

nescio, Lat., ik weet (het) niet.
Nessuskleed, (Gr. fabelleer), jets vreeselijk pijnlijks wat men niet
van zich of kan schudden.
nestor, (Gr. fabelleer), schrander, eerwaardig grijsaard; de oudste.
ne sutor ultra crepidam, Lat., spreekw.: schoenmaker houd
bij uw leest!
netsoeke, Jap. figuurtjes van bout, ivoor of been, die geluk heeten
aan te brengen; oorspr. gebeeldhouwde knoopen aan zijden
koorden, waarmee men verschillende voorwerpen aan den
gordel bevestigde.
neuralgie of nevralgie, vr. Gr., zenuwpijn, zenuwlijden; neurasthenie, y r., zenuwzwakte met verhoogde ge y oeligheid ; neurasthenicus, neurasthenica, neurasthenici, lijder, lijdster, lijders aan
neurasthenic ; neuropathie, y r., zenuwlijden, neurose of neurosis,
storing in het zenuwstelsel.
neutraal, Fr., onzijdig, onpartijdig; neutraliteit, Yr., onzijdigheid;
neutraliseeren, onzijdig maken of verklaren; opheffen, overbodig maken.
neuvaine, y r. Fr., zie novene.
ne varietur, Lat., dat nets veranderd worde; editie ne varietur,
definitieve uitgave.
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never mind, Eng., 't doet er niet toe !
nevralgie, nevrose, zie neuralgia en neurose.
new, Eng., nieuw.
niasierie, vr. Fr., beuzeling, kinderachtigheid.
nicht dagewesen, D., nog nooit vertoond, nog nooit bestaan
hebbend.

nicotine, vr., tabaksstof, zeer krachtig vergif dat zich in de tabak
bevindt.

niello, o. It., versieringsprocede, dat bestaat in het aanbrengen
van gravures in edele metalen, welke dan met zwart email
worden gevuld; een aldus versierd voorwerp (mrv. niellen).
night, Eng., nacht, avond: night-cap, slaapmutsje.
nigromantie, y r. Gr., zwarte kunst, tooverkunst.
nihil of nil, Lat., niets; nil admirari, niets bewonderen, zich over
niets verwonderen; nil desperandum, aan niets wanhopen;
nihil humani a me alienum puto, zie homo sum; nihilisme, het
niet-zijn; de leer der vernietiging; beweging in Rusland, welke
naar de omschrijving van Kropotkine stond op het standpunt
van „de ontkenning van al wat de bourgeoisbeschaving nu met
vereering omringt"; nihilist, aanhanger van het nibilisine.
nimbus, m. Lat., stralenkrans om het hoofd der heiligen, fig. de
luister en glans die uitstekende personen omringen.
nimf, zie nymph.
Nimrod (naar den Chaldeenwschen koning van lien naam), een
geweldig jager.
n'importe, Fr., het doet er niet toe.
nirwana, 0. Ind., in de Boeddhistische leer: de vergetelheid van
al het aardsche, het wegzinken in het niet.
nisam, zie nizam.
nitroglycerine, gele olieachtige vloeistof, die zeer hevig ontploft
door een schok of door plotselinge inwerking van warrnte.
nitsjewo, Russ., 't is niets, 't komt er niet op aan.
niveau, o. Fr., waterpas, peil, gelijklieid van rang of verdienste;
nivelleeren, waterpas maken, eften of gelijk maken.
nivOse, y r. Fr., (sneeuwmaand), de vierde maand van den republikeinschen kalender (21 Dec. tot 19 Jan.).
nixen, (enkelv. nixe,) in de Germaansche fabelleer: boosaardige
watergeesten.
nizam, titel van den vorst van een Engelschen vazalstaat in
India.
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njai, Mal., inlandsche „huishoudster" van een Europeaan in Indie.
njonja, Mal., mevrouw.
nobili, mrv. It., Venetiaansche edelen, die recht hadden op deelneming aan de regeering; noble, Fr., edel, voornaam, enz.;
noblesse, y r., adeldom; noblesse d'ep6e, met den degen veroverde
adeldom; noblesse de robe, adeldom, verkregen door diensten
in magistratuur en reclitspraak; noblesse oblige, adeldom legt
verplichtingen op.

no cure no pay, Eng., geen herstel, geen betaling (clausule in
contracten betreflende het lichten van schepen, enz.: slaagt
de aannemer niet, dan ontvangt hij geen betaling).
noctambulisme, o. Fr., bet slaapwandelen; noctambulist, Lat.,
slaapwandelaar.
nocturne, yr. Fr., (notturno, It.), romance of muziekstuk van
teederen en droefgeestigen aard.
nolens volens, Lat., goedschiks of kwaadschiks; noli me tangere,
Lat., raak mij Met aan (zie mimosa).
noli turbare circulos meos ! (Lat.), „Wisch mijn cirkels niet uitl",
riep Archimedes na de inneming van Syracuse den soldaat toe,
die hem doodde. (A. had n.l. wiskundige figuren vOOr zich in
het zand getrokken.
nom de guerre, Fr., oorlogsnaam, naam waaronder men strijdt;
pseudoniem, -waaronder men schrijft, (in welke laatste beteekenis ook gebruikt wordt nom de plume, lett. pennaam).
nomaden, Gr. mrv., lierdersvolken; tot een herders- of rondzwervend Yolk helm oorende lieden ; nomadisch, rondtrekkend,
zonder vast yerblijf.
nomen, o. Lat., naam; nomen est omen, de naam is een voorteeken (als bijv. iemand die Nobel beet, ook nobel is); nomen
nescio (afgekort N. N.), den naam weet ik niet; nomina sunt
odiosa, namen noemen is hatelijk; nominaal, naar den naam,
in naam; nominale waarde, de waarde die op een effect staat
aangegeven; nominatie, Yr., benoeming; op de nominatie staan,
voorgedragen zijn; nominativus, eerste naarn y al; nomenclatuur, y r., naamlijst.
non, Fr. en Lat., neen, niet.
non-activiteit, y r., bet niet in werkelijken dienst zijn.
non bis in idem, zie op bis.
nonchalance, yr. Fr., achteloosheid; nonchalant, achteloos.
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noncombattanten, Fr., die militairen, welke niet meestrijden,
de artsen en de hospitaalsoldaten, bijv.

nonconformist, Eng., iemand, die geen lid is van de Eng. staatskerk.
nova, y r., slaapziekte.
nonentiteit, vr., het niet bestaan, niet aanwezig zijn.
non-interventie, yr., het niet tusschenbeide komen, het onzijdig
blijven.

non licet omnibus adire Corinthum, Lat. het is niet iedereen gegeven naar Korinthe te gaan, in. a. w. niet iedereen is rijk
(omdat het „uitgaan" in Korinthe heel duur was).
nonja, Mal., benaming voor afstammelingen van een Europeeschen vader en een Inlandsche moeder.
nonna, Mal., mejuffrouw, jongejuffrouw.
non nova sed nove, Lat., geen nieuwe dingen, maar op een nieuwe
manier.
non multa sed multum, Lat., niet velerlei, maar veel.
non liquet, Lat., het is (nog) niet duidelijk.
non olet, Lat., het (geld) stinkt niet. (Zie op pecunia).
nonpareille, y r. Fr., zeer kleine drukletter van 6 punten.
non plus ultra, Lat., het toppunt, het onovertreffelijke.
non possumus ! Lat., wij kunnen niet ! het is ons onmogelijk ! (aanhaling nit Hand. 4 : 20, om een weigering nit te drukken
waarop het onnoodig is terug te komen).
nonsensicaal, wat nonsens is, niets zegt.
non tali auxilio ! (aanhaling uit de Aeneis van Vergilius), zulke
hulp is mij niet van nut ! zulke hulp begeer ik niet !
nontonnen, Incl. woord, profiteeren zonder te betalen; zonder lid
te zijn (bijv.: menschen, die voorbij een tuin op en neer wandelen,
waarin een concert gegeven -wordt).
non troppo, muz. It., niet te veel.
nor, Barg., hok, cachot, gevangenis.
nosokomos, mrv. Gr., ziekenverpleging.
nonum prematur in annum, Lat., tot in het negende jaar worde
het schriftstuk achtergehouden (I foratius' voorschrift om
goed werk te krijgen).
nonvaleur, y r. Fr., lets wat van onwaarde is, post die niet geInd
kan worden; onbekwaam persoon.
norm, y r. Lat., regel, richtsnoer, voorschrift; norma vivendi,
zie op modus vivendi ; normaliseeren, den loop van een rivier
verbeteren; normaal, volgens den regel, gewoon, in goeden staat.
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nostalgie, vr. Gr., heimwee.
notabelen, Lat., voorname burgers; nota bene, let wel !; note,
yr. Fr., muzieknoot, aanteekening; la note gaie, lett. „de
vroolijke loot", het grappige, vroolijke waardoor een overigens
somber tooneel verlevendigd wordt; noteeren, opteekenen,
opschrijven, boeken, berekenen.
notie, yr. Lat., begrip, idee.
notificeeren, Lat., bekend maken, aankondigen; notificatie, yr.,
kennisgeving, aankondiging. .
notitie, vr. Fr., aanteekening, korte be- of omschrijving.
notoir, Fr., algemeen bekend; notoriteit, Yr., toestand van wat
notoir is.
Notre-Dame, Fr., Onze-Lieve-Vrouw; kerk te Parijs.
notturno, zie nocturne.
notulen, mrv. Lat., aanteekeningen, schriftelijk verslag van een
vergadering.
nous avons change tout cela ! Fr., wij hebben dat alles veranderd!
gezegde uit Moliére, meestal ironisch en als afkeuring bedoeld.
nourri dans le serail (yen connais les detours), Fr. in liet shall
opgevoed (weet ik er de verborgenheden van), vaak aangehaalde regel van Racine om te kennen te geven dat men door
lange ervaring ergens van op de hoogte is.
nous verrons, Fr., wij zullen zien.
nouveautes, Fr., (lett. nieuwigheden), modeartikelen; novum,
mrv. nova, Lat., een nieuw ding; een nieuw ontdekt felt, dat
reden tot revisie geeft; novelle, yr., klein romantisch verhaal;
toevoegsel aan een bestaande wet; novellette, yr., klein, vroolijk
verhaal; novellist, schrijver van vorellen, ; novice, Fr., nieuweling; kloosterling (lie nog gees gelofte deed; noviciaat, o.,
proeftijd in een klooster; noviteiten = nova, nieuwe, vreemde
dingen.
nouveau-riche, Fr. (lett. een nieuwe rijke), zachtere uitdrukking
voor parvenu.
nouvelles a la main, Fr., grappen van den dag (anecdotes in
Fransche bladen).
novene (Fr. neuvaine), yr. it., negendaagsch gebed in de R.-Kath.
Kerk.
noyade, yr. Fr., massa-terechtstelling door verdrinking (tijdens
de Fransche Revolutie).
nu, Fr., naakt.
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nuance, y r. Fr., kleurspeling, schakeering, fijne onderscheiding,
nuanceeren, schakeeren, onmerkbaar doen overgaan, een

bijzonderen trek of gebaar weergeven.
nubiel, Lat., huwbaar, manbaar; nubiliteit, y r., huwbaarheid.
nuditeit, y r. Fr., naaktheid; naaktfiguur.
nulla dies sine linea, Lat., geen dag zonder een lijn; geen dag

zonder arbeid (gezegde van Plinius over Apelles).
nuditeit, y r. Fr., nietswaardigheid.
numeraire waarde, courante waarde van een munt.
Numeri (letterlijk de getallen), het vierde boek van Mozes (dat

de volkstelling der Israelieten bevat).
numeriek, door getallen uitgedrukt of uit to drukken; numeroteeren, nummeren; numeroteur, m., getallenstempel.
numismatiek, y r., munt- of penningkunde; numismaticus, kenner

van munten en penningen.
nunc est bibendum ! Lat., nu laat ons drinken! (aanhaling uit

Horatius' Oden).
nuncius, Lat., pauselijk gezant beneden den kardinaalsrang;
nunciatuur, y r., pauselijk gezantschap, waardigheid van nuncius.
nunc aut nunquam, Lat., nu of nooit.
nur Lumpen sind bescheiden, D., alleen schooiers zijn bescheiden
( vaak aangehaald woord van Goethe).
nurse, Eng., kinderjuffrouw; verpleegster; nursery, kinderkamer.
nutshell, Eng., notendop, lets van kleinen omvang.
nux vomica, y r. Lat., braaknoot, bet zaad van Strychnos nux
vomica, bevat het vergif strychnine.
nymph, Gr. of nimf, onder- of halfgodinnen bij de Romeinen en
Grieken, in de gedaante van bevallige jonge meisjes. Zij leefden
duizend jaar en beheerschten en bezielden bepaalde voorwerpen in de natuur: bergnymphen, boschnymphen, enz.
nymphonamie, y r., onbevredigbare geslachtsdrift bij vrouwen.

o.
0' (voor de Iersche namen) beteekend zooveel als „zoon van" en
wijst op min of meer adellijke afkomst; 0. M., Openbaar Ministerie.
oats, Eng., haver.
oase, vr., vruchtbare plek in de woestijn; liefelijk plekje.
14
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obat, Mal., geneesmiddel, medicijn.
obedieeren, Fr., gehoorzamen, obedientie, yr., gehoorzaamheid.
obelisk, in Gr., spitszuil, Egyptische gedenkzuil (15 20 M. hoog).
Ober, D., afk. van Oberkellner, eerste kellner.
object, o. Lat., voorwerp, zaak; objecteeren, tegenwerpingen of
bedenkingen maken; objectie, yr., tegenwerping of bezwaar;
objectief, als voorwerp, zonder rekening te 'louden met persoonlijke voorkeur of inzichten (objectieve beschouwing bijv.);
objectionabel, waar jets tegen in te brengen is: objectionabele
individuen ; objectiviteit, yr., de eigenschap van objectief te
kunnen schrijven, denken, oordeelen, enz.
oblie, yr., ijzerwafel, dunne opgerolde wafel.
obligaat, Lat., verplicht, geboden; obligatie, vr., verplichting,
gehoudenheid; schuldbekentenis, rentebrief ; obligeeren, Fr.,
verplichten, dienst bewijzen; geobligeerd, verplicht, ik ben u
verplicht (ook oblige) ; obligatoir, obligatorisch, verplichtend.
oblong, Fr., langwerpig.
obolos of obolus, in. Gr., oud-Grieksche pasmunt ter waarde
van 8 cent.
obsceen, (obsccen), Lat., oneerbaar, ontuclitig, wulpsch ; obsceniteit, yr., ontuclitigheid, enz.
obscuur, Fr., donker, niet verlicht, onduidelijk, niet helder, onbekend; obscurantisme, o., het streven dergenen, die niet
willen dat de verlichting tot de massa des yolks doordringe,
der obscurantisten, der duisterlingen; obscuriteit, yr., duisterheld, onbekendheid, enz.
observeeren, Fr., nauwkeurig gadeslaan, nagaan, waarnemen,
nakomen; observatie, yr., waarneming, bespieding; naleving;
observatie-post, uitkijk; observatorium, o., Lat. sterrenwacht.
obsessie, yr. Fr., dat wat obsedeert, d. iemand oponhoudelijk
bezighoudt, kwelt, lastig valt, wat iemand niet loslaat.
obsoleet, Lat., verouderd, buiten gebruik geraakt.
obstetisch, Lat., wat tot de verloskunde (obstetrica, yr.) behoort.
obstinaat, Lat., koppig, eigenzinnig.
obstrueeren, Lat , belemmeren, hinderen; hardlijvig maken;
obstructie, yr., belemmering; verstopping; obstructie voeren,
(parlementaire uitdrukking), het met alle middelen (kabaal,
urenlange redevoeringen, enz.) den goeden gang van zaken en
het tot stand komen van wetten verhinderen; obstructionisme,
o., het obstructie voeren ; obstructionist, die zulks doet.
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occasion, yr. Fr., gelegenheid, koopje; occasioneel, Fr., bij gelegenheid, ter gelegener tijd; occasional, Eng., iemand die
zonder vast als reporter (z. a.) aan een blad verbonden to zijn,
het een enkele maal een bericht doet toekomen.
Occident, 0. Lat., het Weston, het Avondland.
occult, Lat., verborgen, geheim; occulte wetenschappen, de magic,
de alehemie, de nectromantie, enz.
occupatie, yr. Fr., bezetting, inbezitneming, bezigheid, work,
bedrijf; occupeeren, inbezitnemen; in rechten optreden voor
iemand anders; zich occupeeren met, zich bezig of onledig
Louden met.
oceanographie, vr. Gr.. wetenschappelijke beschrijving van de
oceanen,
ochlocratie, yr. Gr., heerschappij van Let gepenpel.
octaaf, yr. Eat., de achtste toon van den toonladder, de omyang van acht tonen; de achtste (lag of de achtdaagsche dunr
van een kerkelijk feest; orgelregister; octavo, (verkort 8o),
boekfonnaat
bladz. nit een vel).
octrooi, o. Fr., vroeger: machtiging, bewilliging tot een handeling
door de regeering verleend; nu: voorrecht, door de regeering
toegekend aan uity inders, vennootschappen enz. om met nit shifting van anderen sommige voorwerpen te yervaardigen,
een bepaalden handel te drij yen, enz.; octrooieeren, octrooi
verleenen.
oculair, Fr., het oog betreffend; oog-, oogen-; oculeeren, inenten;
oculist, oogarts;
odalisken, slavinnen van den Turkschen keizer, die niet den
rang van sultane hebben.
Odd-fellows, mrv. Eng., (lett. rare snaken), naam van een omstreeks 1780 gestichte weldadigheids-vereeniging (georganiseerd
als de vrijmetselaars).
ode, Yr. Gr., bij de Ouden: ieder gedicht bestemd om op muziek
gezet te worden; klein lyrisch gedicht, in gelijke strophen
verdeeld; odeon, o., zang- en leeszaal.
oderint, dum metuant, Lat., zij mogen haten, wits zij vreezen.
odiosa, mrv. Lat., hatelijke dingen; odium, o.,haat,het hatelijke;
odium theologicum, de felle onderlinge haat van godgeleerden;
odi profanum vulgus et arceo ! ik haat en vermijd het oningewijde gemeen, het janhagel! (uit Horatius' Oden); nonima
sunt odiosa, zie op nomen..'
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onumenisch, Gr., de geheele wereld betreffend, algemeen; oecumenisch concilie, yr., algemeene kerkvergadering (die de
geheele Christenheid vertegenwoordigde); cecumenisch patriarch is de titel van het opperhoofd der Grieksch-Katholieke
Berk te Konstantinopel.
Oekase. Zie ukase.
oempah, (klanknabootsend woord), Duitsche straatmuzikant.
oepas, Mal., oppasser, bode.
oeuvre, o. Fr., de gezamenlijke voortbrengselen van een kunstenaar.
offensief, Fr., aanvallend (tegenst. defensief, verdedigend);
offensieve alliantie, verbond om aan te vallen; het offensief
semen, aanvallen.
offerte, Yr. Lat., aanbod, aanbieding.
office, Fr., officie, o. Lat., anibt, post, bediening, verplichting,
ambtsverrichting, dienstvervulling; het heilig officie = de
inquisitie (z. a.); office, Eng., handels- of expeditiekantoor;
officiant, de dienstdoende priester; officianten, bedienden,
ondergeschikt .personeel; officidel, Fr., ambtelijk, van ambtswege, van de regeering uitgaand, authentiek ; officieus, zijdelings
van de regeering uitgaand, door de regeering geinspireerd ;
officinaal, in de apotheek voorhanden, tot artsenijbereiding
dienend.
old-bachelor, Eng., oude vrijer.
Old Jack, de Engelsclie vlag.
oleum et operam perdidi, Lat., ik heb mijn olio en mijn work verloren (vergeefs gegeven), aanlialing nit Plautus.
ohm, eenheid bij het meten van electriciteit.
Odyssee, yr. Gr., verhaal van een avontuurlijken toch t vol gevaren, zwerftocht (naar den naam van het gedicht van Homerus
over de lotgevallen van Odysseus).
oligarchie, yr. Gr., regeering van enkele voornamen; oligarch,
lid van milk een regeering.
olim, Lat., voorheen, vroeger: de daijen van olim.
olla podrida, Sp., pot-pourri, Fr., spijs van allerlei fijn gehakt en
sterk geliruid vleesch ; pot met allerlei bloemen, kruiden; fig.
een allerlei, een mengelmoes (ook als benaming voor een
muziekstuk, dat uit bekende wijsjes samengesteld is).
olographisch testament, eigenhandig door den erflater geschreven
testament.
olympiade, yr. Gr., tijdperk van vier jaar tusschen twee opeen-
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volgende Olympische spelen, d. z. plechtige wedstrijden, in het
(nide Griekenland ter eere van Zeus bij de stad Olynspia
gehouden.
omega, Gr., de laatste letter van het Gr. alphabet (de lange o).
omelet, (Fr. omelette), gerecht van gebakken eieren; tant de
bruit pour une omelette ! wat een lawaai om een omelet! (riep
Des Baneaux nit, toen de bliksem insloeg vlak bij een herberg
waar hij, op een Vrijdag, cen omelet met ham zat te eters). Nu
zooveel als: wat een drukte om niets!
omen, Lat., (mrv. omina), voorteeken; omen accipio, ik neem
het voorteeken aan; omineus, onheilspellend.
omissie, vr. Fr., weglating, yerzuim, nalatigheid.
omnia mea mecum porto, Lat., al het mijne draag ik bij mij.
omnipotent, Lat., almachtig, alvermogend; omnivoren, mry.,
alles-etende dieren.
onanie, yr. Fr. (= masturbatie), zelfbevlekking.
onctie, yr. Fr., zalving; treffende aandoenlijke toon.
on dit, Fr. (lett. men zegt), los gerucht, praatje.
onereus, Fr., drukkend, bezwaarlijk.
on ne peke qu'aux riches, Fr., men leent alleen maar aan de
rijke menschen; wie Leeft, dien zal gegeven worden.
onomatopee, vr. Gr., klanknabootsend woord.
opera, vr. Fr., getoonzet, dramatisch gedicht; schouwburg waarin
zulke werken gespeeld worden; opera buffa, It., opera bouffe,
Fr., grappige opera; opera comique, Fr., half ernstige, half
komische opera, waarin de zang afwisselt met het gesproken
woord; operatie, vr., chirargische kunstbewerking; beweging
van troepen; handels- of beursonderneming; operateur, geneesheer, die operatics verricht, degeen, die een min of sneer ingewildelde machine bediend (bij y. de gietmachine in een
drukkerij, bet projectie-toestel een bioscoop); operatief,
door een oyeratie; opereeren, operatics yerrichten, treepenbewegingen doen nitvoeren; operette, vr., klein zangspel.
opinie, yr. Fr., opinio, Lat., smelling; communis opinio, Lat.,
door iedereen gedeelde zienswijze.
opium, o. Lat., heulsap, gedroogd sap van slaapbollen (een papayerplant het Oesten), sterk y erdoovingsmiddel; opiaat,
o., nit opium bereid slaap- of pijnstillend middel.
opponeeren, Lat., tegenover stellen, bestrijden, zich verzetten;
opponent, die_opponeert.
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opportunisme, o. Fr., politieke gedragslijn dergenen, die meenen
dat men in moeilijke omstandigheden het niet zoo nauw met
de beginselen moet nemen en van iedere gunstige omstandigheid en geschikte gelegenheid (opportuniteit) gebruik moet
maken om zijn doel te bereiken; onvaste politick; opportunist,
aanl, anger van dat systeem.
oppositie, Yr. Fr., tegenstand, verzet; partij die zich tegenover
de regeering plaatst.
optica of optiek, Yr. Lat., gezichtkunde, de leer van het Edit;
optische verschijnselen, verschijnselen die tilt de optica yoortvloeien; opticien, Fr., fabrikant van of liandelaar in optische
instrumenten (brillen, kijkers, mieroscopen, enz.).
opteeren, Fr,, kiezen (speciaal bet kiezen van een district, dat
hij wenseht te vertegenwoordigen, door een afgevaardigde
die in meerdere gekozen is); optie, yr., keuze, vrije beslissing
lets al dan niet te doen.
optimaten, mry . Lat., de voornamen, aanzienlijken.
optimisme, o. Lat., leer dergenen, die beweren dat altos in de
wereld ten beste gesehikt is; neiging ma alle (Hagen van bun
besten kant te bezien; optimist, die het optimisine huldigt,
(tegenst. pessimisme en pessimist).
opulent, Fr., overvloedig, weelderig; opulentie, yr., groote overyloed, rijkdom.
opus, o. Lat. (iff y. opera), o., werk.
ora et labora! Lat., bid en work! ; ora pro nobis, bid voor oils;
oremus ! laat ons hidden! ; het is daar oremus, het ziet er daar
ellendig nit; oremus zijn, dronken zijn.
orakel, o. Lat., godspraak; plaats waar doze gegeven werd;
raadselachtige of als onwcerlegbaar aangekondigde uitspraak.
orang, Mal., menseh, persoon, yolk; orang blanda, Hollander;
orang hoetan of orang oetang, (bosch-mensch), groote aap, die
op Borneo en Sumatra yoorkomt.
oranjerie, y r. Fr., broeikas y oor vreemde planten; wintertuin.
oratie, vr. Lat., rede, rede yoering; oratio pro domo, Yr. Lat.,
rede voor zijn eigen huis, d. om zijn eigen belangen te bepleiten; orator, redenaar; oratorisch, op redenaarswijze, redekunstig; oratorium, o., muzikaal drama met bijbelschen inhoud;
geestelijk zangstuk.
orchestre, Ia. Fr., orkest; in cen schouwburg de plaatsen gelijkvloers, die het dichtst grenzen aan de rutimte voor het orkest
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bestemd; fauteuil d'orchestre, een zitplaats aldaar; orchestrion,
o., groot, zelfspelend muziekinstrument.
ordaal, (mrv. ordalien) v. Lat., godsoordeel in de Middeleeuwen.
ordinair, Fr., gemeen, onfatsctenlijk ; gewoon, gebruikelijk.
ordineeren, Lat., tot priester wijden; ordinatie, yr., bevestiging
in het predikambt, priesterwijding.
ordonneeren, Fr., verordenen, bevelen; ordonnans, bereden soldaat of officier die bevelen overbrengt; ordonnantie, yr., verordening, voorschrift, recept, schikking.
ordre de bataille, Fr., slagorde.
oreeren, een redevoering 'louden, deftig en uitvoerig spreken.
orgaan, yr. Gr., werktuig, zelfwerkend deel van een geheel, zinswerktuig, stem; persoon of blad, waardoor men een mooning
laat uiten, tolk; organisch of organiek, van organen voorzien,
levend (als planten en dieren), bezield; organieke wetten, die
wetten welke het staatsleven beheerschen; organische scheikunde, die zich bezig houdt met de bezielde natuur; organiseeren, van organen voorzien, inrichten, regelen; organisatie,
vf., bewerktuiging, inrichting, samenstelling; georganiseerd
geheel; organisme, o., het geheel der organen die een levend
wezen uitmaken.
orgiedn, yr. mrv. Gr., de geheime godsdienstplechtigheden en
losbandige feesten ter eere van Bacchus; nu: nachtelijke zwelgerijen, zuippartijen.
Orient, het Oosten, het Morgenland; Orie'ntaal, Oostersch; orientalist, kenner der Oostersche talen; zich orienteeren, (lett. het
Oosten zoeken) zich op de hoogte stollen waar men is; zich goed
inlichten.
origine, yr. Fr., oorsprong, bron; origineel, oorspronkelijk; wat
geen model of voorbeeld heeft; aangeboren; origineel, o., oorspronkelijk stuk, (tegenst. copie) ; oorspronkelijke geest; zonderling; originaliteit, yr., oorspronkelijkheid, eigenheid, zonderlingheid.
Orlando Furioso, It., Razende Roeland.
ornaat, o. Lat., ambtskleeding, priestergewaad bij den kerkelijken
dienst; ornament, o., versiering, sieraad; ornamentiek, yr.,
versieringsleer.
ornithologie, vr. Gr., vogelkunde, natuurlijke historic der vogels;
ornitholoog, vogelkenner.
orthodox, Gr., rechtgeloovig, rechtzinnig; orthodoxie, yr., recht-
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zinnigheid, het strong vasthouden aan de kerkleer.
orthographie, yr. Gr., spelkunst; orthographisch, overeenkomstig
de regels der spelling.
orthop(a)edie, yr. Gr., kunst om scheefgegroeide lichaamsdeelen
weer in den juisten worm to brengen.
ortolaan, m. It., tuinmerel (wordt, vet gemest, in Z.-Europa
als lekkernij gegeten).
oscillatie, yr. Lat., zwaaiing, slingering, schommeling; oscilleeren,
slingeren, enz.
osmose, yr., het in elkaar doordringen van twee vloeistoff en door
een poreus lichaam heen.
oss(u)arium, o. Lat., knekelhuis.
ostensibel of ostensief, Fr., wat door ieder gezien kan worden;
vertoonmakend; ostentatie, yr., vertoon.
osteria, yr. It., herberg, logement in Italie.
ostracisme, o. Gr. ; schervengericht (waardoor de oude Atheners
burgers, wier macht de rustige ontwikkeling van het staatswezen in gevaar dreigde to brengen, voor 10 jaar verbanden);
fig. het strong weren van iets of iemand.
o tempora, o mores ! Lat., o tijden, o zeden!
Ste-toi de IA que je m'y mette, Fr. spreekwijze: ga daar vandaan,
opdat ik er kan gaan zitten.
otium, o. Lat., rust, lediggang; otium cum dignitate, eervolle rust
(na eon welbesteed leven).
Othello, hoofdpersoon nit Shakespeare's drama Othello, fig. ijverzuchtig echtgenoot.
ottomane, yr. Fr., Oostersche, lage sofa.
oubliettes, yr. mrv. Fr., onderaardsche, duistere kerker, waarin
men vroeger de tot levenslange gevangenisstraf veroordeelden
opsloot; luik boven een gracht of put, dat kantelde onder de
voeten der personen, van wie men zich Wilde ontdoen.
out, Eng., nit, buiten; outcast, verstooteling, verworpene, paria;
outlaw, buiten de wet gesteld persoon; outlines, mrv., omtrek,
buitenste lijnen; outsider, paard dat schijnbaar goon kans heeft
om bij een wedstrijd to winnen; oningewijde; persoon, die niet op
de hoogte is (tegenst. insider).
outil, Fr., werktuig; outillage, yr., de werktuigen en machines voor
eenig bedrijf benoodigd; outilleeren, met de noodige werktuigen
en machines uitrusten.
ouverture, Yr. Fr., opening; inleidingsstuk; voorstel.
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ovarium, o. Lat., eierstok.
ovum, o. Lat., ei; ab ovo, van het ei (het begin) af;
ovatie, yr. Fr., publieke hulde, toejuiching.
oviparen, mrv. Lat., eierleggende dieren.
oxtailsoup, Eng., ossenstaartsoep.
oxyde, yr., verbinding van een lichaam met zuurstof, (roest bijv.);
oxydatie, yr., werking van het oxydeeren, d. i. van het zich yerbinden van een metaal met zuurstof;
oxygenium, o., zuurstof.
ozon, o., sterkriekende, door inwerking van eleetriciteit gewijzigde
zuurstof.

P.
per annum, per jaar; p. C. = percent; p. m. — pro mule,
p. a.
per duizend; p. f. = pour fdiciter, om geluk te wenschen; p. f. v. =pour faire visite, om een bezoek af te leggen; p. c. = pour (faire
sa visite de) condolbnce, om zijn rouwbezoek af te leggen (op
visitekaartjes = de Ilollandsche afkorting m. r.); P. P. = praemissis praemittendis, vooropgeplaatst, wat vooropgeplaatst moet
worden (doze beide letters worden vooral in Duitschland vaak
gezet in plaats van aanspraak of titel); p. p. C. = pour prendre
congè, om afscheid te nemen, P. S. ----- post scriptum, naschrift.
pacha, militair bevelhebber of gouverneur in Turkije.
pachydermen, mrv. Gr., dikhuidigen (olifanten, zwijnen, enz.).
pacificatie, yr. Fr., Yredestichting, verdrag, tot rust brenging;
pacificator, Lat., vredestichter; pacificeeren, vrede stichten, tot
rust brengen.
Pactolus, riv. in LydiL, die goudkorrels in haar bedding droeg, vandaar fig.: bron van rijkdommen.
pactum, o. Fr. (inn,. pacta), verdrag, verbond, verbintenis; verbond met den duivel.
paddock, Eng., onikeinde weide voor monies en haar veulens, onmiddellijk aan den stal grenzend.
Paddy, spotnaam der leren in Engeland en Amerika.
padi of paddi, yr. Mal., gesneden ongepelde rijst.
padisjah, Perz. (letterlijk p eer der koninyen), titel van den Sultan
van Turkije.
p(a)edagogiek, yr. Gr., opvoedkunde; p(a)edagogisch, opyoedkundig; p(a)edagoog, opvoeder, onderwijzer.
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p(a)ederast, Gr., man, die zich schuldig maakt aan tegennatuurlijke ontucht met mannen (p(a)ederastie).
pagaai, korte riem met twee bladen, waarmee de Indianen hun
prauwen voortbewegen en die in Europa wel voor kleine roeibootjes gebruikt wordt.
paganisme, o. Lat., (van pagani, dorpsbewoners, omdat op het
platteland het heidendom het langst stand hield), heidendom;
paganist, heiden (benaming, door Dr. Kuyper in twang gebracht
om de leden der niet-orthodoxe staatspartijen aan te duiden).
page, Fr., edelknaap.
pagina, y r. Lat., bladzijde (afgekort p. of pag.) ; pagineeren, de
bladzijden nummeren.
pagode, yr., heilige toren, afgodentempel in Indie en China.
pahit, pait, Mal., bittertje.
pal, in samengestelde Chineesche plaatsnamen beteekent: wit.
paille, Fr., stroo-geel; paillette, yr., loovertje.
pain de luxe, Fr., fijn bereid brood.
pain-expeller, Eng., pijnverdrijver, naam van zeker geneesmiddel.
pair, Fr., gelijke (in rang); lid van het Ifoogerhuis in Engeland
( = peer); pairie, y r., het pairschap, de waardigheid van pair.
pajo(e)ng, Mal., zonnescherm.
pakejan, Mal., kleederen, tuig, gewaad, plunje.
palace, Eng; palais, Fr.; Palast, D.; palazzo, It., paleis (van het
Lat. pal ati u m).
paladijn, Lat., ridder nit het gevolg van Karel den Groote; dolend
ridder; dapper en ridderlijk man.
palmograaf, beoefenaar der palmographie, d. de wetenschap van
het ontcijferen van oude geschriften.
palceologie, y r. Gr., oudheidkunde; palmolontogie, y r., wetenscliap
der voorwereldlijke schepsels en hun fossiele overblijfselen
palmontoloog, geleerde op dat gebied; palzeozoOn, voorwereldlijke dieren; palmozoisch, wat op lien betrekking heeft; palmozologie, de kennis der voorwereldlijke dieren.
draagstoel der voorname Aziaten.
palankijn,
palatijn, palatinus, Lat., paltsgraaf; onderkoning in Ifongarije;
Palatinaat, het paltsgraafschap, de Palts.
palfrenier, Fr., stalknecht.
palimpsest, o. Gr., perkament, waarvan men het schrift (dat soms
zeer belangrijk van inhoud was) bijna geheel weggekrabd heeft
om het vel nogmaals te benutten.
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palaver, vr. Port., of palaber, onderhoud, bespreking met Negerhoofden.
palingenesis, Yr. Gr., wedergeboorte, wederopstanding.
palinodie, yr. Gr., tegenzang; herroeping van wat men vroeger ten
laste van iemand gezegd heeft.
palissadeeren, Fr., met paalwerk (palissaden) afslaiten.
palladium, o., Pallas-(Minerva)beeld, dat Troje tegen inneming beschermde ; beschermend heiligdom; fig.: de grondwet is het
palladium van den staat.
Pallas, in. D., lange cavalerie-sabel.
palliatief, yr. Fr., middel dat onvolledig of maar voor een tijdlang
helpt ; pijnstillend middel zonder geneeskracht.
gallium, vr. Lat., ivijde Grieksche mantel; witte wollen band bezet met zwarte kruisen, welken de pans over zijn pauselijk gewaad draagt en dien hij aan de aartsbisschoppen zendt als teeken banner geestelijke macht.
pamflet of pamphiet, 0. Eng. en Fr., klein satirisch en heftig geschrift (het woord wordt meestal in ongunstigen zin gebrnikt);
pamflettist, schrijver van pantililten.
pampa's, yr. mr y (Peruaansch), uitgestrekte grasvlakten in Z.-Am.
pan, in de Slavische talen = beer.
Pan, (Gr. fabelleer), de herdersgod; pansfluit, herders- of rietfluit
(met zeven monden); panische schrik of paniek, vr., plotselinge
en ongegronde schrik (door de Onden aan Pan toegeschreven);
plotselinge Baling van alle fondsen op de bears.
panacee, vr. Lat., universeel wondermiddel.
pancreas, o. Gr., de alvleeschklier de buikspeekselklier.
pandecten, yr. mrv. Gr., verzameling van heslissingen van wide
Romeinsche rechtkenuers (bijeengebracht op last van keizer
).
Justiarms, Ge eeuw na
pandemische ziekten, over het heele yolk verbreide, inheemsche
ziekten.
pandemonium, o., denkbeeldige hooldstad der hel; plants waar
alle mogelijke bederf en wanorde heerscht.
Pandoeren, ongeregelde lIongaarsclie infanterie nit de 18e eeuw.
panegyriek, Yr. Gr., lofrede; panegyrist, loiredenaar.
panem et circenses, Lat., brood en schouwspelen (woord van bitterheid door Juvenahis tot de Romeinen nit den tijd van verval
gericht, die genii hoogere wenschen innerhadden dan korenuitdeelingen en gratis voorstellingen in den circus).
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paneeren, Fr.,bedekken met een korst van brood- of bescliuitkruim.
pangeran, adellijke titel op Java hooger dan raden mas (z. a.);
pangeran mas, hoogste adellijke titel op Java.
pangermanisme, o., het streven om al wat van Duitschen stam is
tot een geheel te yereenigen ; panhelienisme, panislamisme, panslavisme, hetzelfde resp. ten opzichte der Grieksche, Mohamedaansche en Slavische stammen.
panghoeloe, Mal., Mohammedaansch priester.
panier percê, Fr., verkwister.
panne, yr. Fr., oponthoud met een automobiel, een fiets, enz. tengevolge van een weigeren van den motor of ander ongeinak.
panoplie, vr. Gr., volledige wapenrusting.
panopticum, o. Lat., verzameling waar „van alles" te zien is, inzonderheid groepen van wassen beelden.
panorama, o. Gr., voorstelling (van een stud, een landschap, enz.)
in een rond gebouw, in het midden waarvan zich de toeschouwer
bevindt; groote, uitgestrektheid lands die men van een hoogte
af aansch ouw t.
pantheisme, o. Gr., leer dergenen Welke God vereenzelvigen met
het heel* pantheist, aanlianger dier leer.
pantheon, o. Gr., tempel gewijd aan alle goden; eercbegraafplaats
voor beroemde mannen.
pantjen-diensten, Mal., heerendiensten van de inlandsche bevolking
in Indie.
pantoen of pantoon, Mal., gedicht, liedje.
pantomime, Yr. Gr., voorstelling van een dramatische gebeurtenis
door gebaren en bewegingen van het lichaam; gebarenspel.
pantry, Eng., provisiemagazijn op een schip.
papabilis, mrv. It., kardinalen, die kaiis hebben tot paus gekozen
te worden.
paperhunt, Eng. (lett. papierjacht), ruiteroefening, waarbij een
miter den vos voorstelt en zijn spoor door papiersnippers aanwijst.
papier sans fin, Fr. (lett. papier zonder einde), papier aan groote
rollen; papier mäch6, (lett. gekauwd papier), papierdeeg voor
het vervaardigen van sommige voorwerpen.
papilionaceedn, mrv. Lat., vlinderbloemigen (een plantensoort).
papisme, o., pausdom; de leer dat de paus de stedehouder van
Christus is; papist, pausgezinde.
papyrus, m. Gr. oud-Egyptisch papier, bereid uit het papyrus-net.
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paraaf, yr. Fr., verkorte handteekening (door alleen de voorletters
van den naam te zetten) paradeeren, zijn paraaf zetten.
paraat, Lat., gereed, bereid; parate executie, voltrekking van een
vonnis op staanden voet.

parabel, Yr. Gr., gelijkenis; parabool, yr., kegelsnede die evenwijdig loopt met een vlak van den kegel; kromme lijn door een
projectiel bescbreven; parabolisch, bij wijze van gelijkenis; in de
gedaante van een parabool.
parachute, m. Gr., val- of daalscherm aan een luclitballon.
paracleet of parakeet, Gr., raadgever, trooster, bemiddelaar;
paracletisch, troostend, troostrijk.
parade, yr. Fr., feestelijke wapenschouw; praalvertoon; afwering
van een houw of stoot bij het schermen; paradeeren, afweren,
pronken; parade houden.
paradigma, o. Gr., voorbeeld, model; woord waarnaar alle andere
woorden van een zelfde categoric verbogen of vervoegd
worden.
paradox, yr. Or., bevreemdende stelling, uitspraak in strijd met de
heerschende meening, schijnbare tegenstrijdigheid; paradoxaal
of paradox, wat het karakter van een paradox heeft.
paragraaf, yr. Or., afdeeling in een geschrift, (§).
paralipomena, Gr. (bet uitgelatene), supplement, toevoegsel; de
boeken der Kronieken (als supplement op die der Koningen).
parallel, Gr. bijv. nwm.; gelijkloopend, evenwijdig; zelfst. nwm.:
tegenover-elkaar-plaatsing; een parallel trekken tusschen twee
schrijvers, bijv.
paralyseeren, Fr., verlammen, krachteloos maken; paralysis, vr. Gr.,
verlamming; paralytisch, verlamd, door een beroerte getroff en; paralyticus, lamme, geraakte.
paranimf of paranymph, Gr., bruidsjonker; geleider van een student
die promoveert.
parapheeren, zie paraaf.
paraphrase, yr. Gr., yerklaring of uitgebreidere overzetting van een
tekst, een gedicht, enz.
paraplu heeten in het Bargoensch de koepelvormige gevangenissen.
parate executie. Lie op paraat.
parasiet, Fr., woekerplant of woekerinsect; tafelschuimer, klaplooper; parasiteeren, op kosten van anderen 'even; parasitisch,
woekerend (van planten of insecten).
parbleu ! Fr.. te drommel! sapperloot!
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parcelleeren, Fr., goederen of landerijen verkoopen in kleine gedeelten (parcelles) of perceelen.
parcours, o. Fr., afgelegde of af te leggen weg.
parc vaccinogene, o. Fr., inrichting tot het verstrekken van dierlijke koepokstof voor inenting.
pardessus, m. Fr., overjas.
pardon, o. Fr., vergiffenis, genade, begenadiging; in Bretagne:
bedevaart ; pardon vergeving !, ik vraag excuus ! ; pardonneeren,
vergeven, kwijtschelden, door de vingers zien.
parentage, yr. Fr. (verbasterd tot parmetatie), familie, maagschap.
parenthesis, Yr. Or., of parent/hese, yr. Fr., tusschenzin, ingelaschte
zin; entre parentheses, tasschen twee haakjes.
parerga, mry. Gr., bijzaken, bij yoegsels, kleine geschriften.
par excellence, Fr., bij uitnemendheid.
par exemple, Fr., bij voorbeeld; ook (als een uitroep van verwondering): verbeeld je! neen, maar!
parfait-amour, Fr., volmaakte liefde (zoete likeur).
parforce-jacht, klop- of drijfjacht, jacht met brakken.
part urn, o. Fr., aangename gear, reukwerk; part umeriednourv., wel riekende waren (zeep ,poe(ler,enz) ; parfumeeren,welriekend maken.
pad, al pari, It., van gelijke waarde, 100 percent; dat fonds staat
op Peri = noteert 100 pet.
pari, m. Fr., -weddingschap.
paria, Incl., lid der laagste kaste onder de ITindoes, welke alle
maatschappelijke godsdienstige rechten mist; onreine, uitgeworpene, verstooteling,
par impossible, Fr , „wat niet mogelijk is."
pari passu, I at , met gelijken tred, gelijkmatig.
Parisien, Fr , Parijzenaar y r. (Parisienne).
pariteit, y r. Lat , gelijkheid, rechtsgelijkheid.
garland°, It., muziekterm: ineer sprekend dan zingend.
parlement, o., vergadering van volksvertegenwoordigers, de yolksvertegenwoordgin; in Frankrijk (YOOr de Revolutie) hoogste
provinciaal gerechtshof; parlementair, tot bet parlement behoorend, overeenkomstig de gebruiken van het parlament; fig.
onschendbare onderhandehoffelijk; parlementair, zelfst. nniw.:
laar is oorlogstijd.
parmetatie. Zie op parentage.
parnassim of parnassijns heeten de kerkmeesters of bestuurders
van een Israelietische gemeente.
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Parnassus, (Gr. fabell.), berg der muzen, het gebied der dichtkunst.
parochie, y r. Lat., kerspel, kerkgemeente; parochianen, leden van
de kerkgemeente, bewoners van het kerspel.

parodie, yr. Fr., boetige omwerking van een ernstig letterkundig
werk ; parodieeren, een parodie maken op.
paroniemen, mrv. Lat., stamverwante woorden.
parool, parole, 0., woord, wachtwoord, leus, herkenningswoord;
parole d'honneur ! (op mijn) eerewoord!
paroxysme, o. Fr., hoogste graad van hevigheid van een ziekte en
fig. ook van een gevoel of een hartstocht.

parquet, parket, o. Fr., afgesloten ruimte voor de rechters en ad.vocaten; gelijksvloersche afdeeling in een schouwburg; ingelegde vloer; de gezamenlijke rechters met het openbaar ministerie.
parterre, o. Fr., gelijkvloersche verdieping; achterste gedeelte van
een schouwburgzaal gelijkvloers; bet publiek dat zich daar
be vindt.
partes, mr y . Lat., deelen; partes genitales, teeldeelen; partes posteriores, het zitvlak.
participatie, y r. Fr., deelname; het hebben van een aandeel; participant, deelgenoot; participeeren, deelnemen, aandeel hebben.
particularisme, o. Fr., zelfzucht, bijzondere meening; theologisch:
de meening der Joden dat zij het uitverkoren y olk waren; de
leer der bijzondere genade ; staatkundig: het streven om de staten van een bondstaat lion eigen wetten, enz. te doen behouden; particularist, voorstander van het parlicularisme, particulariteit, Yr., bijzonderh eid ; vreeindh eid ; particulier, ambteloos,
eenvoudig burger; privaat persoon.
partidel, Fr., deelswijze, gedeeltelijk.
parti-pris, o. Fr., vooropgezette meening, vooroordeel.
partituur, y r. Fr., alle partijen van een muzikale compositie onder
elkaar afgedrukt (of geschreven) zoodat de dirigent het gelleel
gemakkelijk overzien kan.
partner, Eng., deelhebber, vennoot; mededanser, medespeler.
parturiunt montes nascetur ridiculus mus, Lat., de bergen baren en
er wordt een belachelijke muis geboren; fig., er worden groote
verwachtingen gewekt en Ii et resultaat beantwoordt daar lang
niet aan.
parure, yr. Fr., stel of garnituur van diamanten of andere edelgesteenten.
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parvenu, Fr., iemand, die „er gekomen is", opkomeling(meest in
ongunstigen zin).
pasar, passar, Mal., markt, marktplaats.
pasja = pacha ; pasjalik, o., ambt of gebied van een pasja.
passaat(wind), de in de keerkringen en inz. op de oceanen dag aan
dag waaiende oostenwind.
passabel, Fr., dragelijk, wat er mee door kan.
passage, yr. Fr., doortocht, doorgang, enz.; het doortrekken, enz.;
overdekte straat, uitsluitend voor voetgangers; plaats uit een
boek of een muziekstuk.
passagieren, voor een dag aan wal gaan.
passant, Fr., doorreizende; passantenhuis, waar passanten gratis
logies verstrekt wordt.
passe, yr. Fr., uitval (bij het schermen); handenbeweging der maynetiseurs.

passement, o. Gr., omboordsel, tressen (als sieraad op kleeren).
passe-partout, m. Fr., looper ; cartonnen lijst om platen in te zetten.
passe-temps, m. Fr., tijdverdrijf.
passie, Yr. Fr., hartstocht, zucht, drift; het lijden van Jezus.
passiet, zelfst. nmw.; het debet, de schulden; (mrv. passiva), bijv.
nmw.: lijdelijk (tegenst. actiet).
passim, Lat., overal, op yerscheidene plaatsen, door het heele boek
been.
passiva, mrv. Lat., de te betalen schulden.
passus, m. Lat., zinsnede.
pastel, o. Fr., droge verfstift om mee te teekenen; teekening daarmee vervaardigd.
pasteuriseeren, Fr., yerwarming van melk, enz. volgens het system
van Pasteur om de ziekte- of gistingskiemen te dooden.
pastille, yr. Fr., balletje van sulker, yermengd met eenigerlei welriekende of geneeskrachtige stof.
pastoraal, Lat., herderlijk, landelijk; pastorale, yr. Fr., herdersdicht ; pastoralia, mrv. Lat., de aangelegenheden van het predikambt; de kerkgoederen welker opbrengst bet salaris van den
predikant vormt of vermeerdert.
Pat, (afkorting van Patriek, den naam van den schutspatroon der
Teren), schertsende aanduiding voor: Ter.
patenteeren, een patent uitreiken.
pater, Lat., vader ; ordesgeestelijke ; pater familias, huisvader ; paternoster, Lat., Onze-Vader of Vader-Ons; rozenkrans; handboei.
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pate de foie gras, m. Fr., ganzenleverpastei.
pathetisch, Fr., hartroerend, gevoelvol, hoogdravend.
pathoge2n, ziekteverwekkend; pathogenie, Yr., leer van het ontstian der zieliten.
pathologie, yr. Gr., ziektenleer; pathologisch, tot de ziektenleer
behoorend, onder de ziektenleer vallend.
pathos, o. Gr., bet lijden, lijdende toestand; hartstocht, levendige
gemoedsaandoening; nadriik; hoogdrayendheid.
patih, in Indie een inlandseb hoof(' onder den assistent-wedono.
patina, yr. Lat.,de groene roestlaag op antieke bronzen voorwerpen.
patio, in. Sp., met tegels bevloerde binnenplaats in eon Sp. huis,
patisserie, Yr. Fr., gebak ; patissier, banketbakker.
patjoi, Mal., spade.
patois, o. Fr., de spreektaal in een of andere provincie.
patres, bat., inn-. van pater, vader, zie ad patres ; patres conscripti, de Senaat in bet oude Rome.
patria, tat., bet vaderland.
patriarch, Gr., stamvader, aartsvader; opperbisscb op der Grieksebe
kerk in Turkije; patriarchaat, gebied van eon patriarch; patriarchaal, aartsvaderlijk.
patricier, Lat., adellijk burger in bet ()tide Rome; aanzienlijk burger; patricisch, adellijk, voornaam.
patrimonium, o. Lat., bet vaderlijk erfdeel; patrimoniaal, tot het
yaderlijk erfgoed behoorend.
patriot, Fr., vaderiander ; naam der tegenstanders van het Oranjehuis (18e eeuw); patriotisme, vaderlandsliefde.
patronaat, o. Lat., beschermlieerschap; de gezamenlijke patroons;
patroon, o., beselierinheilige; patrones, vr., sehutsvrouwe, beschermyronw.
patrouille, vr. Fr., wachtronde ; patrouilleeren, bet verkennen door
kleine troepjes soldaten.
pauper, Lat., pauvre, Fr., arm(e); pauperisme, massale armoede;
blijvende armoede van een groot deel der bevolking.
pauseeren, Fr., rust (pause) houden.
pavane, yr. Fr., oude, langzame en statige Spaanscbe dans.
paviljoensysteem, ii et stelsel om in krankzinnigengestichten, hospitalen enz. de patienten te verdeelen over vele kleine gebouwtjes.
pavoiseeren, Fr. met vlaggen versieren.
pax, yr. Lat., vrede: pax vobiscum ! vrede zij ulieden!; pax intrantibus ! vrede zij wie (bier) binnengaan!
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pays en vree, pleonasme voor vrede, daar pays - -- paix, Fr.,
= vrede.
pays, m. Fr., land; pays de cocagne, luilekkerland; pays legal, de
gezamenlijke kiezers; doux pays ! (ironisch), lief land!
peccadille, yr. Fr., pekelzonde.
peccavi ! Lat., ik heb gezondigd!
Pech, o. D., ongeluk, tegenspoed; Pechvogel, ongeluksvogel.
pecunia, yr. Lat., geld, vermogen; pecunim causa, ter oorzake
van het geld; wegens geldelijke bezwaren; pecunia non olet,
geld stinkt niet (zei keizer Vespasianus tot zijn zoon, die hem
verweet belasting te heffen van W. C.'s te Rome); pecuniair,
wat het geldelijke betreft.
pedagoog, zie paadagoog.
pedant, m. Fr., zelfst. nmw.: schoolvos, wijsneus; bijv. nmw.:
schoolvossig, bekrompen, letterziftend; pedanterie, y r. of pedantisme, o., schoolvosserij, pralerij met eigen kennis.
pedel, Lat. (klemtoon op de laatste lettergreep), bediende, bode
bij een hoogeschool.
pedlar, Eng., marskramer.
pedicure, Fr., man of wow, die zich beroepsmatig belast met het
verzorgen van voeten.
peer, Eng. = pair, Fr. (z. a.); peerage, pairswaardigheid.
Pegasus, Gr. (fabell.), geviengeld paard (der dichters); zijn Pegasus
bestijgen, zich aan 't dichten zetten (schertsend).
pei of pe, in samengestelde Chineesche plaatsnamen, beteekent:
noordelijk.
peignoir, m. Fr., losse en gemakkelijke morgen- of avondjapon.
pejoratie, yr. Lat., verergering.
pole-mole, m. Gr., verwarde mengeling van personen of dingen,
wanordelijke hoop.
pelleterie, yr. Fr., pels- of bontwerk; handel daarin.
peloton, o. Fr., afdeeling van een bataljon (20 it 40 man).
pemmikan, o., gedroogd en fijn gemalen vleesch met vet vermengd
en in bussen besloten, dat in het hooge Noorden als voedsel gebruikt wordt.
penaliteit, yr. Fr., in de wet bepaalde straf.
penaten, mrv. Lat., huiselijke beschermgoden der Romeinen; fig.:
het eigen huis, de eigen haard; zijn penaten naar elders overbrengen = verhuizen.
pence, Eng., mrv. van penny.
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pendant, o. Fr., tegenhanger (van een sehilderij), ook figuurlijk
gebruikt.
Peneiope-arbeid, een arbeid, dien men telkens zelf te niet doet om
hem weer opnieuw aan te vangen.
pendoppo, Mal., galerij die aan beide zijden omen is.
penetrant, I r., doordringend,seherpzinnig ;penetratie, Yr., doorzieht,
seberpzinnigheid; penetreeren, door- of indringen; doorgronden.
penghoeloe, zie panghoeloe.
penibel, Fr., moeiiijk, bezwaarlijk; lastig,
peninsulair, Fr., wat tot een seiliereiland (peninsule, Yr. Fr.)behoort.
penis, m. tat., het mannelijk lid.
penitent(e), Fr , boeteling(e); penitentie, yr., boetedoening; liarde,
uiterst pijnhke taak.
penny (ntrv. pence), Eng., stuiver; penny-a-liner (lett. die voor
eon stutiver den regel werkt), schertsende benaming voor een
reporter (z. a.); penny-wise and pound-fool, Eng., zuinig op stuivers en verkwistend met gouden ponden; een zwavelstok in
vieren en een flesch wijn ineens.
pensief, Fr. (van pens6e, gedaelote), i;einzend, nadenkend.
pension, o. Fr., kosthuis; kostgeld; pensionaat, o. kostschool;
pensionnaire, kostganger; inwonend feeding; pensionaris, raadgevend ad vokaat der stedelijke regeering tijdens de Republiek
der Ver. Ned., tevens afgevaardigde mar de Staten der provincie; raadpensionaris, landsadvokaat, aanzienlijk staatsambtenaar der nude pro y ine4, n, pensioneeren, een Fensioen geven.
pensum, (mrv. pensa), o. kat., ituiswerk von een seholier, ook:
strafwerk.
pentagoon, (in, vijfh oek ; pentagonaal, vijfhoekig.
Pentateuch(us), m. Gr., de vijf boeken van 1\10zes.
penurie, Yr. Fr., verbasterd tot penarie, uiterst gebrek, inz. geldgebrek.
pepini0e, yr. Fr. (boomkweekerij), kweekseli ool.
per (pour) acquit, voor quitantie, voldaan, botaald.
per angusta ad augusta, tat., door be-knelling tot blister; door
lijden tot verblijden.
per annum, Lat., per jaar.
per aspera ad astra, tat., langs steilten (langs moeilijklieden)(stijgt
men) tot de sterren; door lijden tot Yerblijden.
per cassa, It., tegen betaling in gereed geld, contant.
percentage, Fr., bet aantal percent, per honderd.
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perceptie, yr. Fr., inning, ontvangst, heffing; waarneming.
percussie, yr. Fr., sloot, slag; aanklopping (d.i. het door kloppen
zich overtuigen van den staat van inwendige organen, het percuteeren, gelijk geneesheeren doen).
pereat ! Lat., weg met hem! hij verga! (mrv. pereant !) ; (tegenst.
vivat !)
peregrinatie, yr. Fr., pelgrimstocht; omzwerving in den vreemde.
peremptorisch, pêremptoir, Fr., beslissend, wat aan het geschil
een einde maakt.
perenakan, in 0.-Ind. geboren Chinees (tegenst. singkeh).
perenneeren, voortduren, overblijven (van planten).
perequatie, yr. tat., vereffening, gelijkinaking, gelijke verdeeling.
perfect, tat., volkomen, volmaakt, nitmuntend; perfectibel, voor
volmaking vatbaar ; perfectie, yr., volkomenlieid, volmaaktii eid ;
perfectioneeren, volkomen maken.
perfide, Fr., trouweloos, verraderlijk; la perfide Albion, bet trouwelooze Engeland; perfidie,
trouwelooslieid.
perforateur, m. Fr., werktuig om gaatjes te slaan of te boren (perforeeren) ; perforatie, yr., doorboring.
pergola, yr It., loofgang in tuinen (2 rijen latwerk of pilaren, van
boven met elkaar verbonden en waarlangs klimplanten groeien).
perhorresceeren, tat., jets verafschuwen; afwijzen ; wraken (van
een rechter); perhorrescentie, vr., wraking.
peri, in., volgens de Perzisclie sage goede genius van wonderbare
schoonheid, goede fee.
periculeus, Fr., gevaarlijk; periculum, perikel, o., gevaar; periculum
in mora, Lat., (er is) gevaar bij talmen of uitstellen ; dringend
gevaar.
perigaeum, o. Gr., stand van een planeel , waarin zij het dichtst bij
de aarde is; perihelium, o., stand, waarin zij het dichtst bij de
zon is.
perikope, yr. Gr., afdeeling nit de E yangelWn en de liandelingen
der Apostelen.
perimeeren, tat., zijn kraclit of -waarde verliezen door het verloopen van een bepaalde termijn.
periode ac cadaver, tat., als een lijk (uitdrukking om de lijdelijke,
volstrekte gehoorzaamheid te kenschetsen, welke'in de Jeznietenorde betracht wordt).
periode, yr. Fr., tijdruimte, tijdvak; volzin; maandelijksche zuivering der vrouwen; periodiciteit, yr., omloop, terugkeer van
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een verschijnsel na bepaalde tijdruimten; periodiek, wat op gezette tijden -terugkomt; periodieke uitgaven of kortweg periodieken, week- en maandbladen, almanakken, enz.
peripatetische wijsbegeerte, de wijsbegeerte van Aristoteles, die
al wandelende onderwees.
peripherie, Yr. Gr., omtrek, omvang; gebied; peripherisch, wat beboort tot den omtrek; (tegenst. centraal).
periphrase, yr. Fr., omsclirijving.
periscope, m. Fr., optisch toestel waardoor men in een onderzeeboot kan zien wat er aan de oppervlakte van het water geschiedt,
ook al is de boot een paar meter ondergedompeld.
peristaltisch, Gr., wormvormig.
peristyle, yr. Gr., zuilengang om een gebouw of binnenplaats.
perkara, Mal., kwestie, zaak, proces.
permanent, Fr., voortdurend; zich permanent verkiaren (van een
vergadering, van een volksvertegenwoordiging) niet uiteen gaan,
dag en nacht zitting houden, permanentie, Yr., het voortdurend
bijeeii blijven; het voortduren.
per mille (p. m.), per duizend, van de duizend.
permitteeren, Lat., vergunnen; permit, Eng. verlof.
permutatie, yr.,
permuteeren, tat., omzetten, verwisselen,
omzetting, verwisseling.
pernicieus, Fr., scliadelijk, verderfelijk.
peroratie, yr. Fr., openbare redevoering; slot van een rede; peroreeren, een redevoering uitspreken.
per pedes apostolorum, Lat., te voet (als de Apostelen), op Apostelpaarden.
perpetueel, 1 r., voortdurend.
perpetuum mobile, zie mobile.
perplex, tat., onthutst, niet wetend wat te doen of te zeggen; perplexiteit, yr., besluiteloosheid, onthutstheid.
per procura, It., door of bij yolmacht.
per saldo, It., als te goed; bij slot van rekening.
per se, tat., op zichzelf, door zichzelf, vanzelf; beslist.
per secula seculorem, Lat., tot in alle eeuwigheid.
persenning, zie presenning.
perseverantie, yr. Fr., volharding, bet voet-bij-stuk-houden.
persienne, yr. Fr., zonneblind, zonnerak.
persiflage, yr. Fr., bespotting, inzonderheid door ironie (z. a.);
persifleeren, bespotten, lioonen, belachelijk maken.
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persisteeren, Fr., blijven volharden (bij een yerklaring, enz).
persona, Lat., persoon (my. personae) ; persona grata, Lat., beminde. gewilde persoon; persona ingrata of non grata, niet gewilde persoon, persona miserabiles, beklagenswaardig persoon
(een wees, een weduwe, een arme vrouw); personalia, mrv. tat.,
herichten in de dagbladen omtrent personen; gegevens betreffende een bepaalde persoon; personaliteit, vr.Fr., persoonlijkheid ;
personaliteiten, persoonlijkheden, persoonlijke beleedigingen;
personeel, persoonlijk ; personeele belasting, belasting, die niet
gelieven wordt van de eigendominen, doll van de personen (naar
woning, ambt, enz.); personeele unie, band tusschen twee linden
nitsluitend doordat zij een vorst
personifi(c)eeren, Fr.,
verpersoonlijken; personificatie, vr., verpersoonlijking, personne
de marque, Fr., gewichtig persoon.
perspectief, hat., uitzieht op een landschap; yoornitzicht in de
toekomst; do leer van het op een gegeven vlak vomstellen (door
lijnen en icleuren) van voorwerpen zooals die zich van nit een
gegeven
t your(' oen.
sun
persuadeeren, Fr., overreden, overtui:en, overfialen.
pertinent, Fr., tot de zaak behoorend, juist, gepast, billijk, behoorlijk, (meestal gebruikt, hoewel verkeerdelijk, in den zin van
stellig, beslist).
pervers, Fr., verdor\-ea; perversiteit, yr., verdorvenheid.
peseta, Yr., SpaansPhe munt
51) cents).
pessarium, 0. hat., moederkrans.
pessimisme, o. Fr., meening der g,enen, die denken dat alles slecht
is en gnat in de wereld (der pessimisten) ; pessimistisch, zwartgallig.
pestifereeren, Fr., verpesten; pestiientie, yr. Fr., pestziekte; besmettelijke ziekte; pestilentidel, verpestend; lioogst schadelijk
of gevaarlijk.
petulant,
schuimend, bruisend; fonicelend; levendig, Yurig.
petitie, vr. Fr., verzoekschrift; petitionaris, 1ij die een verzoekschrift
petitionneindient; petitioneeren, een verzoekschrift
ment, het indienen van een verzoekschrift.
petit-maitre, Fr., jonge modegek met belachelijk gekunstelde manieren.
petrefact, o. Lat., versteend voorwerp; pretificeeren, versteenen.
pêtroleur, (yr. petroleuse), Fr., naam der bramistichters en- stichtsters tijdens de commune van Parijs in 1871.
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petto, m. It., borst, hart, binnenste; iets in petto hebben of houden,
het in zijn binnenste besloten houden, het geheim houden, verzwijgen ; in reserve houden.
petulant, Fr., levendig, dartel, moeielijk in toom te houden.
Pfennig, m., Duitsche munt = 3 k cent.
phaeton, m. Gr., hooge, lichte, onbedekte wagen, met nog een zetel
evenwijdia aan den bok.
phalanstere, m., woonplaats van 400 gezinnen in het stelsel van
Fourier; phalanx, vr. korps sterk gewapende speerdragers bij de
°Men; fig.: keurbende.
phallos of phallus, Gr., het mannelijk lid; houten of steenen nabootsing ervan.
phanerogamen, mrv. Gr., planten met zichtbare voortplantingsorganen. (tegenst. cryptogamen).
phantasie, yr. Fr., yerbeeldingskracht; scheppend, dichterlijk vermogen; gril; inbeelding; muziekstuk dat voor de vuist gecomponeerd en gespeeld wordt; phantaseeren, zijn pliantasie laten
gain. droombeelden oproepen; voor de vuist spelen; phantasmagorie, yr., geestenbezwering, het opwekken van spookbeelden
door allerlei hulpmiddelen; fig. het misbruik maken van ongewone middelen in litteratrtur en kunst; phantast, dweper, iemand met overspannen verbeeldingsliracht; phantastisch, dwepend, tooverachtig; phantoom, o., spook, droombeeld, geest.
pharao, naam der Egyptische koningen; hazardspel met kaarten.
pharizeer, Tiebr., scheinheilige, huichelaar.
pharmaceut, Gr., artsenijmenger, apotheker ; pharmaceutisch, de
artsenijmengkunde (pharmaceutiek), betreffend: pharmacopoea,
yr., yerzameling van voorschriften voor het bereiden der geneesmiddelen.
phases, yr. mrv. Fr., wisselende gestalten der planeten; wisselingen
in het verloop van het leven, van een ziekte, een oorlog, enz.
phenix of phoenix, in. (Gr. fabell.), de zonne yogel, die 500 jaar leefde, dan zich met zijn nest verbrandde om weer uit zijn asch te verrijzen; fig.: iemand, die eenig in zijn vak is, iemand met zeldzame gaven.
phenomeen, o. Gr., luchtyerschijnsel; wfig.: onder: phenomenaal,
verwonderlijk, verbazingwekkend.
philadelphie, yr. Gr., broederliefde.
philantroop, Gr., menschenvriend; philantropisch, menschlievend;
philantropie, yr., menschlievendheid, weldadigheid.
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philatelie, y r. Gr., kennis van postzegels; philatelist, kenner en
verzamelaar van postzegels.
Philemon en Raucis noemt men naar een legendarisch echtpaar
uit de oudheid een paar tot in hoogen ouderdom eendraclitig
levende, trouwe echtgenooten.
philharmonisch, Gr., de muziek, de welluidendheid beminnend.
philippica, vr. ((Jr. gesch.), rede van Demosthenes tegen Philips
van i'dacedonie: fig.: heltige, aanvallende redo.
philippine, vr., weddensel tap, die men met een dame aangaat, waarmee men aan tafel een dubbele amandel gedeeld heeft: wie de(n)
ander het eerst begroet met: bonjour, philippine ! wint een Mein
geschenk.
Philister, D., ploert, verachtelijke naam voor ieder niet-student;
degeen, die kanmers verhuurt aan studenten, mensch met bekrompen, plat burgerlijke denkbeelden.
philologie, yr. (Jr., taalwetenschap puede in verband met het leven
der volken); philologisch, taalkandig, philoloog, taalvorscher.
philomeel, y r. Gr., nachtegaal.
philosoot, Gr., wijsgeer; philosopheeren, over wijsgeerige vraagstukken denken, spreken of schrijven ; philosophie, yr., wijsbegeerte;
philosophisch, wijsgeerig; kalm, bezadigd.
phlegma, o. Fr., koudbloedigheid; traagheid; med.: slijm;_fluini;
phlegmatisch, slijnierig; traag, koudbloedig.
phonetiek, yr. Gr., klankleer; phonetisch, overeenkomstig de Malikleer.
phonograat, yr., toestel dat klanken (Pet gesproken woord, zang,
muziek, enz.) opteekent en weergeeft; phonogram, o., het door
de phonouraal gereproduceerde: phonologie, yr., klankleer.
phosphorescentie, yr., bet in het donker vanzelf licht geven (phosphoresceeren), gelijk phosphor (loot.
photo, Gr., in samenstellingen licht; photochemie, vr., leer der
scheikundige working van het licht; photochromie, yr., photographic in kleuren.
photogravure, (of photo-zincographie), yr., photographisch promd6, waardoor men een in zink geetst beeld krijgt (het cliché),
dat door den drak vermenigvuldigd kan worden, photolitographie, Yr., steendruk, waarbij de teekening lungs photographischen
weg op den steen is overgebracht; photometrie, vr., het meten
van de sterkte van het licht; photospheer, het lichtgevende omhulsel van de zon.
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phrase, yr. Fr., spreekwijs, volzin; zinledige, schoonklinkende uitdrukking, phrasèologie, yr., de eigenaardige zinsyorming in een
bepaalde tan!; verzameling van of gebruik van phrases (in de
sleellte beteekenis).
phrenologie, yr., sehedelleer, het aantoonen van geestelijke vermogens nit de schedelknobbels van den betrokken persoon.
Phrygische muts, de roode mitts ais yrijheidssymbool.
phthisis, Yr. Cr., tering.
phylax, Gr., wachter, bewaarder.
Phyllis, (de bloeiende, Gr. yrouwennaam), selioone, verliefde
vrouw.
phylloxera, yr. Gr., de druilluis (die de bladeren der druiyenstokken
doet verdorren).
physica, yr. Gr., natunrkunde; physicus, natuurkundige; physiek,
physisch, natuurlijk, zinnelijk, lichamelijk ; volgens de natuurwetten.
physiocratie, y r., leer van die staathuishoudkundigen, welke de
aarde als de eenige bron van rijkdom besehouwen; physiocratisch stelsel, het voor idles bevorderen van den landbouw (tegenst. mercantiel-systeem).
physio(g)nomie, yr. Cr., gelaatstrekken, uiterlijk yoorkomen van
dier of plant; physio(g)nomiek, yr., gelaatkunde.
physiologie, y r. Cr., wetenseliap welke handelt over let leven en
over de organisebe functies waarin het leven zich openbaart;
physioloog, natuuronderzoeker.
phytopathologie, Yr. Gr., studio der plantenziekten.
tat., vroaie wensehen (die toeh niet
pia desideria of pia vota,
yer y uld worden); pia traus, vroom bed tog.
piano, yr., It. muz., zacht, pianissimo, zeer zacht; pianola,
automatisehe, zelfspelende piano.
piaster, in., Spaansehe Blunt (pl.m. f 2.50).
piazza, yr. It., openbaar plein, markt.
pibroch, o. Eng., een soort wilde krijgsmuziek op doedelzakken bij
de Bergseliotten.
piccalilly, o. Eng., ingemaakte groenten met seherpe kruiderijen.
piccolo, It., kleine dwarsflnit; jonge kellner.
pickpocket, Eng., zakkenroller; beware of pickpockets ! pas op
voor zakkenrollers!
pic-nic, in. Fr., maaltijd buiten, waaraan ieder genoodigde zijn
aandeel meebrengt of betaalt.
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pictura, yr. Lat., schilderkunst.
pidjitten, Mal., masseeren.
piece, vr. Fr., stuk, geldstuk; vertrek; piece de rdsistance, hoofdschotel; voornaamste artikel.
pied-a-terre, in. Fr., optrekje, bnitenhuisje.
piedestal, in. Fr., yoetstu1.
piekeren, verbastering van het Mal. pikir, bepeinzen, bedenken,
beraden, bezinnen, enz.
pienter, zie pintar.
pierrot,.Fr., hansworst.
pietas, Lat., pieteit, yr. Fr., vroomheid, vrome liefde; pietist, overdreven vrome; pietisme, o. godsdienstige richting, die de vroomheid als lioofdzaak hesehouwt; kerkgenootschap in die richting;
ziekelijk vrome dweperij.
pigment, Lat., kleurstof, inz. die in dierlijke en plantaardige lichamen.
pikant, Fr., stekend, prikkelend, bijtend, satiriseli, geestig, erotisch, zie piqueeren, enz.
piket, o., kleine afdeeling soldaten die gereed is om onmiddellijk
op te treden; paaltje waarmee een tent in den grond bevestigd
wordt: rich tingspaaltje.
pikeur, Fr., voorrijder, paardenafrichter; fig.: vrouwenjager.
pikol, o., Indisch gewich (GO kilo).
pilaster, m. Fr., vierkante of veelkantige zuil.
pilote, in. Fr., stuurman, loods; bestuurder van een yliegmachine ;
Waalsch: scheepsbevrachter.
pilula, vr. Lat., (mrv. pilulae), pil.
pinakotheek, yr. Gr., schilderijenverzameling.
pinas, yr., een soort Moine en sinalle galeisloep.
pince-nez, in. Cr., neusknijper, lorgnet.
pincher, Eng., soort smoushondje.
ping-pong, o., soort tennisspel in het klein, dat op een tafel gespeeld
wordt.
pintar, Mal., slow, slim, schrander, bij-de-hand.
pinxit, Lat., (hij) heeft het geschilderd.
pionier, naam der kolonisten in het Verre Westen ; fig.: baanbreker.
piqueeren, Fr., prikken; prikkelen, boos maken, krenken; zich piqueeren op iets, zich op iets laten voorstaan, ergens zijn eer in.
stellen; piquant, zie pikant ; piquanterie,
afgunst, broodnijd; piqueur, zie pikeur.
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piraat, Fr., zeeroover; piraatje, soort goedkoop sigaret, zoo genoemd naar het merk; piraterie, vr., zeerooverij.
piramide of pyramide, yr. Or., Egyptisch vier-: of meerzijdig spits
toeloopend geboiiw; in de wiskunde: spitszuil; piramidaal, in
den vorm van een piramide; fig.: verbazingwekkend door grootte
of belangrijkheid.
pirogue, yr. Fr., roeiboot der Z.-Am. Indianen en der Zuidzeeeilanders met uitleggers.
pirouette, vi. Fr., draai, wending (in de dans- en rijkunst); pirouetteeren, zwenken, in een hung ronddraaien.
pis aller, Fr., het ergste wat gebearen han; het laatste
au pis aller, in 't ergste geyal.
piscicultuur, yr., kunstmatige vischteelt; piscine, Yr. Ir., yisokvij ver ; zwembassin.
pistache, vr. groene amandel; bonbon in papier gewikkeld,
zoodat men, als hij opengetrokken wordt, een klappertje doet
ontploffen.
pistole, y r. Fr., gedeelte van een gevangenis, bewoond door voorloopig in arrest gestelden, Welke op eigen kosten bediend worden
(a la pistole zitten).
piston, in. Fr., zuiger, pompstok, luchtklepje; ook afk. Your cornet
A piston (z.a.),
pitch-pine, Eng., Amerikaansch vurenhout.
pittoresque, Fr., schihlerachtig.
pizzicato, It. muz., aanwijzing voor maziekinstramenten, dat de
noten niet aangestreken, dock met de vingers geknepen moeten
worden.
piu, It., meer.
place, vr. Fr., plaats, plein, place d'armes, yr., exereitieterrein.
placenta, yr. tat., moederkoek, nageboorte.
placer, o. Eng., plaats waar goad gedolven wordt.
plagiaat, o. hat., letterdieverij ; naschrijverij; plagiator of plagiaris,
die jets onder zijn naam uitgeeft, dock er de schrijver niet
van is.
plaid, in Eng , omslagdoek der Bergschotten; reisdeken.
plainte, yr. Fr., klacht (bij de justitie).
plaisanterie a part, Fr., solicits ter zijde; alle gekheid op een stokje!
plamuur, o., stop yerf, waarmede men de naden vult (plamuurt)
voor het overschilderen.
planche, y r. Fr., plaat, kopergravurc.
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planetarium, o. Lat., machinerie om den loop der planeten aanschonwelijk voor te stellen.

planimetrie, Yr. Lat., vlakke meetkunde.
plankton, yr. Gr. („liet drijvende"), de gezamenlijke aan de oppervlakte der zee drijvende dierlijke en plantaardige organismen,
die niet genoeg bewegingskracht bezitten um tegen de stroomingen in te gaan.
piano, in ongevouwen
planteur, Fr., planter, bezitter van een plantage (d. een terrein
in de tropen waarop koffie, tabak, thee, indigo, e. d. verbouwd
worden).
plaquette, metalen plaatje, gewoonlijk vierhoekig, op de wijze van
een medaille geslagen, meestal ter herinnering van cenige gebeurtenis of ter eere van een bepaalden persoon.
plastiek, yr. boetseerkunst; plastisch, wat betrekking heeft op
bet weergeven der lichamelijke yormen; fig.: duidelijk, bijna
tastbaar.
plastron, o. Fr., borststuk, borstbeveiligilig van schermers.
plat du jour, o. Fr., gerecht van den dag, een of meet schotels die
in een restauratie 's morgens your een vasten prijs verkrijgbaar
zijn; plat du soir, avondmaaltijd tegen vasten prijs.
plateau, o. Fr., bergvlakte.
platform, o. Fr., plat dak; verhoogde tribune voor een redenaar ; fig.
het programma, waarmee een candidaat de stemmen der kiezers
zoekt te yerkrijgen.
platina, o. Sp., grijswit metaal, zwaarste en minst veranderlijke
der metalen.
Platonisch, wat overeenkomt met Plato's wijsbegeerte; platonische liefde, liefde die boven verheven is; de Platonische republiek, de volmaakte staatsregeling, gelijk Plato
ontwierp.
plaudite, cives ! Lat., juicht toe, burgers!
plausibel, Fr., wat toegejuicht kan worden; aannemelijk, geloofwaardig; plausibiliteit, Yr., aannemelijklieid.
play, Eng., spel (zie ook op fair).
please, Eng., afk. van if you please, als-'t-u-blieft.
plebaan, R.-Rath. geestelijke voor de mindere klassen; stadsprediker; plebs, Lat., bet gewone yolk (tegenwoordig minacbtende
uitdrukking voor: de heffe des yolks).
plebejer, in., Lat. burger in Rome, die niet tot de senatoren of
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ridders behoorde (tegenst. patricier), gemeene man, burgerman
(in minachtende beteekenis); plebejisch, niet-patricisch; burgerlijk, tot het gros van het yolk behoorend; plebisciet, o., yolksstemming met ja of neen.
Pleiaden, yr. Gr., het Zevengesternte.
plein-pouvoir, Fr., plenipotentie, yr. Lat., volmacht; plenipotentiarius, gevolmachtigd gezant of minister.
pleite, Barg., weg; bankroet, failliet.
plenty, Eng., volop, overvloedig.
pleonasme, o. Gr., overtolligheid in het aanwenden van woorden:
oude grijsaard, bijv.
plesiosaurus, in., Gr., reuzenhagedis uit den oertijd, tot 8 M. lang,
met langen hals en kleinen hop.
pleuresie, Fr., of pleuritis, Gr. of pleuris, yr., borstvliesontsteking.
pli, Fr., plooi, vaste gewoonie; plissé, o. Fr., geplooid oplegsel van
y rouwenkleeren, plisseeren, plooien, plooien =ken.
Plimsollmerk, het meek dat volgens de Eng. wet den grootsten geoorloofden diepgang van schepen aanwijst (genoemd naar den
voorsteller der wet).
plioceen, 0., naam van de bovenste laag Hit het tertiaire tijdperk.
plombe, vr. Fr., looden zegel; vulling van een tand; plombeeren,
Fr., met lood verzegelen; met iood of een ander metaal (gond)
opvullen van tanden; plombidres, vrachtenijs, genaaind naar
de Fr. badpl. Plombikes in het departement Vogezen.
pleroma, Gr., volheid, aanvulling; de woning van God; plerosis
of plerose, yr., het lierstellen van een wood; het aangroeien van
verlorendeelen ; het sterkerwordenvaniemand, die ziek is geweest.
plume a reservoir, yr. Fr., vulpen.
plumeau, m. Fr., licht veeren dekbed; veeren stoffer.
plumpudding, in. Eng., pudding met pruimen of rozijnen.
pluralis majestaticus, m. tat., de meervoudsvorm waarvan vorsten zich in staatsstukken bedienen; pluralis modestatis, de
meer youdsvorm waarvan een auteur zich nit bescheidenheid
bedient; pluritormiteit, yr., yeelyormigheid.
plus, zelfst. nmw. Lat., o yerschot, to veel; plus minus, (70, onge yeer; plus royaliste que le roi, Fr., nog koningsgezinder dan
de honing; eons anders belangen nog sterker hevorderend dan hij
zelf doet.

plutocratie, vr., heerschappij van het geld, van de rijken; Plutus,
Gr., fabelleer, de god van het geld.
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plutonisch, gevormd door de werking van vulkanen (rotsen, lagen);
plutonisme, theorie volgens welke de aardkorst gevormd werd
door de werking van een inwendig vuur.
pluviiise, yr. Fr., regenmaand, 5de maand van den republikeinschen kalender (20 Jan.-19 Febr.).
pneu, m. Fr., afkorting van bandage pneumatique, luehtband van
fiets of automobiel; pneumatisch, Fr., wat behoort tot of in verband staat met de pneumatiek (de leer van de beweging der
lucht), wat bet ademen betreft; pneumonie, vr., lon,ontsteking.
pochade, Yr. Fr., schilderstuk dat met weinige penseelstreken nitgevoerd is; haastig geschreven bock of geschrift.
muz., langzamerhand.
poco a poco,
podagra, o. Gr., jicht in den voet, pootje; podagrist, lijder aan 1)0dag ra.

podesta, tn. It., eerste overheidspersoou der Noord- en Middel-Ital.
steden in de Middeleeuwen.
podium, o. Lat., optred; verhevenheid, die als platform dient.
poeet, Fr., dichter; poetisch, diehterlijk, poeem, 0., dichtstuk;
poezie, Yr., diehtkunst, dicliterlijk gevoel, gedicht.
poeloe, Mal., eiland.
poenale sanctie, yr., bekrachtiging van een wetsbepaling door een
op de overtreding ervan gestelde straf; poeniteit, Yr., dronk als
straf opgelegd bij een feest.
poepoetan, wanbopige lansaanval van zich ter dood gewijd hobbende inlanders bij oorlogen in Ned-Ind4;.
poerem, Barg., drukte.
poeri, verstrekt paleis der inlandsehe Yorsten op Lombok en Bali.
erfenis, nalatensehap, erfstuk.
poesaka,
pogrom, m. Russ. (lett.: verwoesting), der verwoesting en moord
in Joodselle wijken aangericht door Russiscim gepeupel.
point d'honneur, o. Fr., (verbasterd tot ponteneur), punt van eel-,
eergevoel.
pointer, Eng., soort jaclithond, staande bond.
pointe, Yr. Fr., de geestigheid (van een gezegde).
pointilleeren, Fr., met puntjes graveeren of teekenen; pointille,
0., op doze wijze nitgevoerde teekening of gravure.
polarisatie, vr., het gelleel der eigenschappen, welke een liehtstraal
vertoont, die weerkaatst of gebroken wordt; polariteit, Yr., de
eigenscliap (van een magneetnaald) zich naar een der polen te
richten.

POL—PON.

239

polemiek, y r. Fr., twistgeschrijf, pennenstrijd; polemisch, wat het
karakter van een polemiek heeft; polemiseeren, een polemiek
voeren; polemist, die polemiseert.
poll, Fr., gepolijst; cuivre poll, gepolijst koper; pallet, welgemanierd, sierlijk.
polichinel(le), m. Fr., hansworst; secret de polichinelle, (geheim
van p.), iets wat z.g. geheim is, maar toch iedereen weet.
poliep, y r., straaldier, plantdier; zacht woekergezwel, dat zich ontwikkelt in die holten van het licbaam, welke met een slijmvlies
zijn bekleed (de neus, bijv.).
polikliniek, yr. Gr., stedelijke kliniek; inrichting, waar zieken
behandeld worden, die in staat zijn zich er heen te begeyen.
polls, vr., akte van verzekering; assurantie-bewijs.
politicus, Lat., staatsman, staatkundig persoon; schrander, oolijk
persoon; politie beteekent ook: het geheel der voorschriften, die
de orde en de veiligheid handhaven; politiek, yr., staatkunde,
kunst om een staat te regeeren; de staatsaangelegenheden; geslepenheid; burgerkleeding; politiek, bijv. nmw., wat met de
politiek verband houdt; geslepen, slaw; politiseeren, over politiek
spreken of schrijven.
pollen, m. Lat., stuifmeel.
pollutie, yr. Fr., bezoedeling; onwillekeurige zaadloozing.
polo o., balspel, gespeeld door ruiters, zweinmers, (waterpolo),
wielrijders of schaatsenrijders.
polonaise, yr. Fr., nationale Poolsche dans.
poly, (in Grieksche samenstellingen) = veel; polyandrie, yr., veelmannerij ; polychromie, yr., veelkleurigheid; inz. bet beschilderd
zijn van antieke gebouwen en beelden; polychroom, veelkleurig,
bont, polygamie, yr., veelvuldige echt (omvat zoowel polyandrie
als :) polygynie, yr., veelwijverij ; polyglotte, (lie veel talen spreekt ;
in meerdere talen geschreven; Polyhymnia, de muze der lvriek
en der muziek; polytechnisch, veel kunsten en wetenschappen
omvattend; polytechnische school, hoogeschool ter opleiding van
technici; polytheisme, o., yeelgodendom.
pomologie, yr., vruchtenkunde; pomoloog, kennel.- van den ooftbouw ; Pomona, Lat., godin van het ooft en van de tuinen.
pompeus, Fr., pronkend; hoogdravend.
ponceau, Fr., hoogrood.
ponderabel, Fr., weegbaar; ponderabilien, mrv. weegbare (dus
stoffelijke) dingen; ponderabiliteit, yr., weegbaarheid.
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poneeren, Lat., zetten, stellen, vooropstellen.
pons asinorum, m. Lat., ezelsbrug.
pontifex, Lat., opperpriester, bisschop, pontifex maximus, de pans;
pontificaal, priesterlijk, hoogepriesterlijk; pontificaal, zelfst.
nmw. (priesterlijk) statiekleed; plechtgewaad; het beste pak
(zich in pontificaal steken); pontificaat, o., pauselijke waardigheid.
ponton, in. Fr., schuit waarop een sehipbrug rust; onttakeld schip
dat voor gevangenis diende; pontonniers, soldaten belast met het
slaan van schipbruggen.
pool, Eng., in de industrie: o yereenkomst tusschen fabrikanten om
de prijzen der grondstoffen te drake'', in den handel: samengaan van eenige kooplieden die gemeenscliappelijk een of andere
bepaalde speculatie ondernemen.
pope, Russisch priester (v./d. Grieksch-Orthodoxe K-erk).
populair, Fr., wat gunstig is voor het Yolk, wat binnen zijn bereik
valt, wat het yolk eigen is, wat bij het yolk in de gunst staat;
populariseeren, populair maken; popularisatie, yr., het popularisecren; populariteit, yr., volksgunst; het populair zijn.
poreus, Fr., van porien (uiterst fijne openingen) voorzien.
Porcopolis, (zwijnenstad), Chicago, de stad der groote varkensslagerijen.
porfier of porphyr, o. Cr., purpersteen (een vulkanisch gesteente).
pornograaf, Fr., ontuclitig schrijver; pornographie, vr., ontuchtig
bock.
portatief, Fr., bijv. nmw., draagbaar; verplaatsbaar.
Porte, yr., ook: de Verheven of de Sublime Porte, oorspr. naam van
den zetel der Turksche regeering; later van die regeering zelf.
porte-bonheur, in. Fr., zekere soort armband; klein sieraad aan de
horlogeketting.
porte-brisee, y r. Fr., ylengeldeur, di-)1)cl openslaande deur.
portde, yr. Fr., kracht, beteekenis, strekking.
porter, Eng., sterke biersoort.
porte-voix, m. Fr., spreektrompet; woordvoerder.
portiek, Yr. Fr., open zuilengalerij.
portitre, yr. Fr., deurgordijn.
posada, yr. Sp., herberg.
pose, yr. Fr., houding; aanstellerij; poseeren, zitten (voor een portret); voortdurend een gemaakte houding aannemen.
positie, yr. Fr., stelling; staat, toestand; broodwinning; positief,
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stellig, vast, vastgesteld; wat op feiten berust; die uitsluitend
met den stoffelijken kant der dingen rekening houdt; positieve
electricitelt, die men opwekt door glas met laken te wrijven en
aanduidt met het teeken +; positivisme, o., voorkeur voor den
stoffelijken kant der dingen; wijsgeerig stelsel van Comte (gest.
1857) dat, onder verwerping van de metaphysiek, het menschelijk
denken besloot in de positieve wetenschappen.
possessie, vr. Fr., bezit, bezitting.
possibel, Fr., mogelijk, doenbaar; possibilisme, o., opportunistische,
tegen geweld gekeerde socialistische richting.
post, (Lat. voorzetsel en voorvoegsel), na, achter ; posthypnose, hypnose (z.a.) die intreedt eenigen tijd na de wilsuiting van den hypnotiseur ; post nubila lux, (ook post tenebras lux), Lat., na duisternis
licht; postscriptum (verkort P. S.) o. Lat., naschrift (in brieven).
post festum, Lat., na het feest; post hoc ergo propter hoc, Lat.,
daarna dus daarom ; het volgt op elkaar en dus uit elkaar
(onjuiste redeneering).
postament, yr. Lat., voetstuk.
post-card, Eng., hriefkaart.
poste-restante, Fr., (brief) die niet besteld moet worden, doch door
den geadresseerde aan het kantoor afgehaald wordt.
posthuum, Fr., komend of verschijnend na den dood van den
schrijver.
posticheur, Fr. haarwerker (postiche, Fr., wat later bijgemaakt en
bijgevoegd is, dus: cheveux postiches, -valsche haren).
postilion, Fr., postrijder ; postilion d'amour, liefdesbode.
postulaat, o. Lat. (mrv. postulata), stelling, die zonder bewijs aangenomen moet worden op grond van een andere stelling, waarvan
de juistheid vaststaat.
postuur, Yr. Fr., stelling, stand, houding ; zich in postuur zetten, zich
tot tegenweer bereiden ; een plechtstatige houding aannemen.
pot de chambre, m. Fr., waterpot.
pot de yin, m. Fr., geschenk dat men aan iemand geeft (een ambtenaar, bijv.) om zekere leverantie te krijgen, om zijn voorspraak
te verwerven.
potentaat, Lat., machthebber, gekroond hoofd ; potentie, yr., macht,
vermogen ; potentieel, wat werkendekrachtbezit ; wat de spanning
betreft ; potestaat, titel der vroegere landvoogden van Friesland.
poterne, yr. Fr., sluippoort, uitvalspoort van een vesting (voor den
vijand niet zichtbaar).
16
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potpourri, m. Fr., mengelmoes, hutspot, allegaartje; muziekstuk
uit vele:populaire wijsjes samengevoegd.
poudre, yr. Fr., poeder; poudre de riz, rijstpoeder, blanketsel.
pour, Fr. voor, om, tot; pour acquit = per acquit ; pour acquit de
conscience, Fr., om z'n geweten gerust te stellen; zonder hoop op
succes, doch alleen uit plichtsgevoel; pour fëliciter (p. f.), om
geluk te wenschen; pour faire visite (p. f. v.), om een bezoek af te
leggen; pour le besoin de la cause, Fr., terwille van de zaak, die
men vOOrstaat (met de bijgedachte van: niet geheel in den haak,
niet geheel juist): pour la bonne bouche, (lekker beetje) dat voor
't Iaatst bewaard wordt; pour le roi de Prusse, (lett.: voor den
koning van Pruisen), voor niemendal, zonder dank of loon te
ontvangen; pour prendre congè, (p. p. c.), om afscheid te nemen.
pourfendeur, Fr., houwdegen; snoeverig militair.
pourparlers, mrv. Fr., mondeling overleg.
practica est multiplex, Lat., het overleg is menigvuldig; er zijn
velerlei kunstgrep en.
practicus, Lat., ervaren beoefenaar (van zijn yak, enz.); practisch,
op de praktijk gegrond, doelmatig.
pradjoerit, Mal., inlandsch politiedienaar.
prce, Lat. = pit, Fr. in samenstellingen: voor, vooruit, vooraan.
(Men zoeke de woorden onder pre).
praeses, Lat., voorzitter.
pragmatisch, Fr. zaakkundig, algemeen nuttig, feitelijk; pragmatische geschiedschrijving, geschiedschrijving die dieper ingaat
op de oorzaken en gevolgen der feiten en Naar stof ordent naar
den innerlijken samenliang; pragmatische of pragmatieke sanctie,
yr., algemeen geldige en onaantastbare politieke regeling.
praireal, Fr., weidemaand, de Ode maand van den republikeinschen
kalender (20 Mei-18 Juni).
prairie, yr. Fr., mrv. prairien, uitgestrekte droge graswoestijn in
Noord-Amerika.
praktiseerend, zijn bedrijf uitoefenend (van geneesheer of advocaat); praktizijn, zaakwaarnemer.
pralines, yr. mrv. Fr., door gebrande sulker omgeven amandelen.
prang, Mal., oorlog, strijd, gevecht ; prang sabil, heilige oorlog tegen
de ongeloovigen, d. z. de niet-Mohammedanen.
praxis, yr. Gr., uitoefening van een kunst, enz.; ervaring, praktijk.
preadvies, o. Fr., voorloopig uitgebracht advies.
prealabel, Fr., voorafgaand; prealabele kwestie, kwestie, waarover
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beslist moet worden, vOOr men met de beraadslaging kan doorgaan.
preambuleeren, een voorrede of inleiding schrijven of uitspreken.
prebende, Yr. Lat., kerkelijk inkomen van personen of gestichten.
prêcair, Fr., onvast, ongewis, twijfelachtig; precario, o. Lat., vergunning tot wederopzeggings toe.
precedent, o.,geval of voorbeeld van vroegeren datum, waarop men
zieh beroei en tan.
preceptor, Lat., leeraar (inz. aan gymnasia).
precieus, Fr., kosaaar; prêcieuse, vr., vrouw met gemaakte manicren en s:dreekwijze (17e eenw); preciosa,n1 rv. Lat., kostbaarheden.
precipitaat, o., neerslag, bezinksel; precipiteeren, Fr., neerslaan,
I ezinlcen ; ook: overhaasten, oyerijlen.
preciseeren, Fr., nauwkeurip; omschrijven, duidelijk opgeven (wat
men itedoelt), precise, vr., juistheid.
preconiseeren, Ft., ophemelen, roemen; bekrachtigen (door den
Pals) van een door de wereldlijVe overheid benoemd bisschop.
predestinatie, Yr. Fr., voorbesehikking, predestineeren, voorbesei.ikken, vooraf bepalen.
predicaat, 0. Lat., eigenschap die men aan jets of iemand toekent;
eerenaam, titel.
predilectie, vr. Fr., voorkeur, voorliefde tot.
predisponeeren, Fr., to voren heseoikken, inrichten; gepredisponeerd zijn, voorbeschikt zijn, aanleg hebben tot (een ziekte
hijv.); predispositie, Yr., voorbeschiktheid, aanleg, ontvankelijkheid.
predomineeren, Fr., heersehen, over- of beheersehen, overwicht
liehben.
prefect, Fr. (oudtijds landvoogd, bevelhebber), ambtenaar die in
Frankrijk aan het hoofd van een departement (provincie) staat;
prefectuur, yr., waardigheid, woning of amhtsgebied van den
prefeel.
preferabel, Fr., de voorkeur verdienend; preferent, de voorkeur hobbend; prefereeren, de voorkeur geven, verkiezen; preferentie,
vr., voorkeur, verkiezing.
prejudicie, vr. Lat., voorafgaande, voorloopige beslissing; nadeel,
sehade, vooroordeel, vooropgezette meening; prejudicieeren,
benadeelen.
prelaat, Lat., voornaam katholiek geestelijke (die een eigen kerkefijk reehtsgebied heeft); kerkvorst.
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preliminairen, m. mrv. Fr., voorloopige punten, inleiding tot de
(vredes)onderh andelingen.
preludeeren, de stem of het instrument beproeven; improviseeren
op piano of orgel; het voorspel spelen; preludium, o. Lat., of
prelude, vr. Fr., voorspel; fig.: begin.
prematuur, Lat., yervroegd ; ontijdig.
premie, yr. Fr., eereprijs, tweede prijs; assurantie-prijs; premieaffaire, koop (van effecten), waarvan een der beide partijen tegen
een vergoeding (premie) kan afzien; beursdobbelspel, waarbij
tegen een bepaalde „premie" aan den speculant de eventueele
winst toegezegd wordt die gedurende een zekeren tijd op een
bepaald bedrag aan zekere effecten behaaldkanworden; loopende
p rij zen ter ug, dan is de speculant zijn premiekwijt(zie bucketshop).
premediteeren, vooraf overdenken; premeditatie, Yr., voorafgaand
beraad.
premier, Fr., eerste, voornaamste ; eerste minister; premiere, yr.,
eerste voorstelling van een tooneelstuk.
premissen, vr. mrv. tat., vooropgeplaatste stellingen (van een bewijsvoering).
prentah, Mal., bevel, last; prentah aloes, zacht bevel, wenk.
prenumerando, Lat., bij vooruitbetaling.
preparaat, o. Fr., toebereide zaak, bereide medicijn, enz.; anatomische preparaten, afzonderlijke lichaamsdeelen van menschen
of dieren, die ten behoeve van het onderwijs bereid en tegen bederf gevrijwaard zijn; prepareeren, bereiden, voorbereiden.
preponderantie, vr. Fr., overwieht, overheerschende invloed.
prerogatiet, o. Fr., voorrecht.
Presbyter, Presbyteriaan, lid van de orthodox-hervormde, nietbissehoppelijke kerk in Engeland.
prescriptie, yr., Fr., verjaring, vervallen verklaring door verjaring;
voorsehrift.
presenning, lap geteerd zeildoek om de luiken of goederen voor het
zeewater te beveiligen.
present, Fr., present, Eng., tegenwoordig; present company excepted, Eng., de aanwezigen uitgezonderd.
presentabel, Fr., vertoonbaar, fatsoeniijk uitziend; presenteeren,
aanbieden, indienen; presentie, yr., tegenwoordigheid, bij zijn;
presentiegeld, vergoeding voor tijdverzuim aan leden van eenig
lichaam, die de vergaderingen ervan bijwonen; presentielijst,
lijst van de aanwijzigen.
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preservatie, yr. Fr., bewaring; preservatiet, o., yoorbehoedmiddel;
preserveeren, behouden, bewaren, verduurzamen; preserves,
mrv. Eng., verduurzaamde levensmiddelen.
president, Fr., voorzitter (Lat. praeses) ; presideeren, voorzitten;
presidiaal, tot het presidium, d. het voorzitterschap, behoorend.
pressant of presseerend, Fr., dringend, geen uitstel duldend;'pressie,
yr., aandrang, dwang, drukking.
presse, vr. Fr., pers; bonne presse, welgezinde, goedgunstige beoordeeling in de gezamenlijke dagbladen; presse-papiers, zwaar
voorwerp dat men op papieren legt om het wegwaaien to beletten.
prest, Scandinay isch dominee.
presteeren, Fr., Moen, verrichten, uitvoeren, afleggen (van eon eed);
prestatie, yr., datgene wat men presteert.
prestidigitateur, Fr., goochelaar.
prestige, o. Fr., begoocheling; invloed lien een persoon op anderen
uitoefent krachtens zijn naam, zijn positie, zijn roem enz.
presto, It. muz., snel.
presumeeren, Fr., vermoeden, veronderstellen; presum(p)tie, yr., of
presomptie, yr., vermoeden, verdenking.
pretendeeren, Fr., Yorderen, eischen, verlangen, bewaren; pretendent, die aanspraak maakt op een troon, waar Ilijzelf of zijn
bloedverwanten van verdreven zijn; ook: vrijer, aanbidder;
pretentie, yr., vordering; aanmatiging.
pretext, o. Fr., voorwendsel; pretendeeren, voorwenden.
pretor, Lat., in het oude Rome een aanzienlijk overheidspersoon die
voor de rechtspraak zorgde.
prevaleeren, de overhand hebben.
prevaricatie, yr. Fr., plichtschending, ontrouw (van eenambtenaar),
preventiet, Fr., YOOrkomend; voorloopig; prevention is better than
cure, Eng., voorkomen is beter dan genezen.
prëvfit, Fr., provoost, meester (op den degen of eenig ander wapen).
Priapus, Rom. fabell., de god der voortteling; de roede.
Priesnitz(verband), waterverband (natte doeken, bedekt met waterdich te stof), genoemd naar den uitvinder Priesnitz, een Oostenrijksch grondbezitter, die in 1851 stierf.
prima, Lat., eerste soort; prima donna, Lat., eerste zangeres in een
opera; eerste vrouwenrol op het tooneel; prima vista, It., op zieht
(betalen van wissels), muz., op het eerste gezicht, van het blad
(spelen); primaat, Lat., titel van den eersten in rang der Msschoppen uit eenzelfde streek of land; primair, oorspronkelijk,
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eerste, oudste, laagste; primeeren, de eerste zijn; primeurs, mrv.
Fr., eerste jonge groenten; de primeur van lets hebben, de eerste
zijn die het heeft; primitief, oorspronkelijk, eerst, vroegst; gelijk
het in de eerste tijden was; ongemakkelijk (tegenst. comfortable,
z.a.); primordiaal, primitief, oudste; primula veris, Lat., de sleutelbloem, de eersteling der lente: primus, Lat., de eerste: primus
inter pares, de eerste onder zijns gelijken (gelijk in de eerste
Europeesche staten de vorst was).
prince, Fr., prins; prince charmant, too verprins, de prins uit het
sprookje.
principaal, Fr., zelfst. nmw.: hoofdpersoon, meester, lastgever ;
bij v. nmw.: voornaamst, eerst; principae hechtenis, hechtenis,
die niet door geldboete vervangen ban worden.
principe, o. Fr., begin, oorsprong, eerste oorzaak, grondbeginsel,
grondregel; principieel, krachtens een beginsel; Prinzipienreiterei,
vr. D., het doordraven op zijn beginselen; bet te stork doorvoeren
van zijn beginselen; principiis obsta! Lat., weersta het begin;
wacht u voor den eersten sta,-)!
printed matter, Eng., drukwerk.
prior, Lat., de (het) eerste; het hoofd van een klooster (vr. priores of
priorin) ; prioraat, waardigheid, gebied van een prior; prioriteit,
vr. Fr., voorrang.
prise, yr. Fr., stmifje; prijs (.r eroverd schip).
prise d'eau, yr. Fr., plaats, waar het water voor een waterleiding
verzameld of opgepompt wordt.
prisma, o. Lat., driekant geslepen gh-Cs; in de wiskunde: een lichaam
waarvan onder- en bovenvlak evenwijdige en gelijk- en gelijkvormige vlakken zijn en de zijvlakken parallellogrammen.
prison, yr. Fr., gevangenis; prisonnier, gevangenene.
privaat, Lat., niet openbaar, bijzonder, huiselijk, geheim ; privaat
persoon, die geen ambten bekleed ; privaat docent, leeraar aan een
hoogeschool, die niet tot professor benoemd is; privatiel, afzondereigen; privatim, in het bzijonder, afzonderlijk, voor zichzelf
alleen; privb, Fr., = privaat; in zijn pricê handelen, voor zichzelf
alleen, niet in kwaliteit als ambtenaar, enz.; Privy Council, de
Geheime Rand van den boning van Engeland.
privilegie, o. Fr., voorrecht, keur, verlofbrief; privilegieeren, bevoorrechten, privilegies verleenen; privilegium fori, het oude
recht der geestelijken, dat men hen niet voor eon wereldlijke
rechtbank kan trekken.
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eerste, oudste, laagste; primeeren, de eerste zijn; primeurs, mry.
Fr., eerste jonge groenten; de primeur van iets hebben, de eerste
zijn die het heeft; primitief, oorspronkelijk, eerst, vroegst; gelijk
het in de eerste tijden was; ongemakkelijk (tegenst. comfortable,
z.a.); primordiaal, printitief, oudste; primula veris, Lat., de sleutelbloem, de eersteling der lente: primus, Lat., de eerste: primus
inter pares, de eerste onder zijns gelijken (gelijk in de eerste
Europeesche staten de vorst was).
prince, Fr., prins; prince charmant, tooverprins, de prins nit het
sprookje.
hoofdpersoon, mees ter, lastgever ;
principaal, Fr., zelfst.
bij v. nmw.: voornaamst, eerst;
hechtenis, hechtenis,
die niet door geldboete vervangen kan worden.
principe, o. Fr., begin, oorsprong, eerste oorzaak, grondbeginsel,
grondregel; principieel, krachtens een beginsel ; Prinzipienreiterei,
yr. D., het doordraven op zijn beginselen; het te stork doorvoeren.
van zijn beginselen ; principiis obsta ! Lat., weersta het begin;
wacht u voor den eersten stai!
printed matter, Eng., drukwerk.
prior, Lat., de (het) eerste; het hoofd van een klooster ( yr. priores of
priorin) ; prioraat, waardigheid, gebied van een prior; prioriteit,
yr. Fr., voorrang.
prise, yr. Fr., snuifje ; prijs (vero yerd schip).
prise d'eau, yr. Fr., plaats, waar het water y oor een waterleiding
verzameld of opgepompt wordt.
prisma, o. Lat., driekant geslepen ghts; in de wiskunde: een lichaam
waarvan onder- en boven ylak e yeawijdige en gelijk- en gelijkvormige vlakken zijn en de zijvlakken parallellogrammen.
prison, yr. Fr., gevangenis; prisonnier, gevangenene.
privaat, Lat., niet openbaar, bijzonder, huiselijk, geheim; privaat
persoon, die geen ambten bekleed ; privaat docent, leeraar aan een
hoogeschool, die niet tot professor benoemd is ; privatief, afzonderlijk, eigen; privatim, in het bzijonder, afzonderlijk, voor zichzelf
alleen; privê, Fr., = primal; zijn pricê handelen, yoor zichzelf
alleen, niet in kwaliteit als ambtenaar, enz.; Privy Council, de
Geheime Raad van den Ironing van Engeland.
privilegie, o. Fr., voorrecht, keur, verlof brief ; privilegieeren, bevoorrechten, privilegies verleenen; privilegium fori, het oude
recht der geestelijken, dat men lien niet voor een wereldlijke
rechtbank kan trekken.
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prix, in. Fr., prijs; prix d'excellence, prijs voor uitmuntendheid;
hoogste onderscheiding; a tout prix, tot iederen prijs.
pro, Lat., voor; pro aris et focis, voor altaren en haardsteden, voor
godsdienst en vaderland; pro Deo, voor God, om Godswil, gratis;
pro domo, zie oratio ; pro et contra, tat., het voor en tegen; pro
forma, voor den yorm, voor de lens; Pro Juventute, voor de jeugd
(naam eener yereeniging); pro memorie (pro mem.), Lat., ter herinnering (uitdrukking, die men achter een post op een rekening
zet (en te kennen te geven dat het bedrag later vastgesteld zal
worden); pro mile, per duizend; pro patria, voor het vaderland;
pro rata, tat., naar verhouding, elk naar zijn 'aandeel.
probatum est, tat., het is beproefd (en goed bevonden).
Probirmamsell,
jonge vrouw, die in deftige modemagazijnen de
nienwste modes draagt om ze de klanten te toonen (= Fr. mannequin).
probieem, vr. Fr., problema, o. Gr., (mrv. problemata), op te lossen
stelling of vraagstuk; vraagstuk, raadsel; problematisch of
problematiek, twijfelachtig, onuitgemaakt.
prock16, o. Fr., wijze, waarop men andere -menschen behandelt;
methode, die men volgt om een of ander te doen; werkmanier.
procedeeren, een proces voeren; procedure, yr., rechtsgeding; rechts
pleging; proces, 0., rechtsgeding; wijze waarop iets toegaat (citemisch proces, bijv.); processie, Yr., plechtige optocht; procesverbaal, o., schriftelijk relaas van een wetsovertreding, een duel,

enz.
procent = percent, (°, 01 ), ten lionderd.
prociamatie, yr. Fr., openlijke bekendmaking van overheidswege,
de inlioud eryan; proclameeren, afkondigen, bekend maken, uitroepen.
procreatie, yr., tat., yoortteling.
Proc(r)ustes, (lett. de rekker) (Gr. fabell.), was een mover, die reizigers o een bed uitstrekte; staken him voeten buiten het bed
nit, dan hakte hij die al; anders rekte hij zijn slachtoffers uit tot
ze evenlang waken als het bed; vandaar fig. Procrustes-bed, om te
zinspelen op de handelwijze van iemand, die anderer denkbeelden uitsluitend naar de zijne aimeet.
procuratie, Yr. Fr., yolmaclit; procuratie-houder of procurist, gevolmachtigde ; procureur, Fr., advocaat die in een burgerlijk geding
een dec beide partijen vertegenwoordigt; procureur bamboe, in
Indie: praktizijn voor de inlandsche bevolking.
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produceeren, Lat., voortbrengen, vervaardigen; bijbrengen; product, o., voortbrengsel; productie, yr., voortbrenging; producent,
voortbrenger (tegenst. consument, verbruiker); productief, veel
voort- of opbrengend; productiviteit, yr., yruchtbaarheid; winstgevendheid.
profaan, Fr., oningewijd, ongewijd, onheilig; heiligschennend, nietbijbelscli ; profanatie, yr., heiligschennis, ontheiliging; prof aneeren, ontheiligen, ontwijden.
professeur, Fr. ( = professor, Lat.), noemt men in Frankrijk iedereen, die zijn kost verdiend door wetenschap, kunst of zelfs kunstvaardigheid te onderwijzen of te beoefenen (een beroepsbillardspeler is een professeur de billard, een dansmeester is professeur
de danse, enz.); professor, hoogleeraar; professoraal, tot het
hoogleeraarsambt behoorend; geleerd; deftig; pedant; professoraat, o., hoogleeraarsambt.
professie, yr. Fr., beroep, ambacht, belijdenis, kloostergelofte ;
professional, Eng., beroeps-sportman (tegenst. amateur).
proficiat ! Lat., wel bekome het u! geluk er mee!
prof iel, o. Fr., iemands gelaatstrekken van terzijde gezien; doorsnede ; en profil, van terzijde; (tegenst. en face).
profusie, yr. Fr., overvloed, overdaad.
progeneratie, yr. Lat., yoortteling.
progenituur, yr. Fr., nakomelingschap.
progressie, yr. Fr., voortgang; trapsgewijze toename; progressief,
trapsgewijze opklimmend; progressieve belasting, die zwaarder
drukt naarmate het belastbaar inkomen of vermogen grooter is;
progressist, voorstander van den vooruitgang (progres).
progymnasium, onderwijsinrichting met 4-jarigen cursus, gelijkstaande met de 4 laagste klassen van een gymnasium.
prognosis of prognose, vr. Gr., vOOrkennis; voorafbepaling; voorspelling van den afloop eener ziekte.
prohibitie, yr. Lat., verbod, belemmering, beperking; prohibitiesysteem, het geheel der beperkingen in het belang der gemeenschap aan de individuen opgelegd.
project, o. Fr., ontwerp, plan, oogmerk; projecteeren, ontwerpen,
plannen maken; richten; projectie, vr., schets, kaartteekening;
uitstraling; worp ; projectiel, o., ieder voorwerp, dat door eenig
werktuig voortgeworpen wordt; alles waarmee men werpt.
prolegomena, mrv. Gr., wat vooropgeplaatst, vooraf gezegd wordt,
inleiding, voorbereiding, voorrede.
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proletariaat, 0. Lat., de gezamenlijke proletariers, oorspr. de lieden,
die niets bezaten clan hun proles, hun kroost; de niet-bezitters ;
degenen, die moeten liven van hun arbeid.
tat., inleidingsrede, voorspel.
prologus, prolong,
prolongatie, vr. Fr., termijnverlenging, betalingsuitstel; effecters
in prolongatie geven, ze beleenen, ze als borgstelling geven om
later weer in te lossen (dit geschiedt voor 6611 maand, welke
termijn, behoudens opzegging, telkens voor een maand verlengd
wordt; prolongeeren (van wissels), uitstel van betaling geven.
promenade, Yr. Fr., wandeling; wandelplaats; promenade militaire,
oefeningstocht; fig.: met zeer geringe inspanning en verlies gevoerde veldtocht; promoveeren, wandelen.
schuldbekentenis inhoudende belofte om op een
promesse, yr.
bepaalden datum te betalen.
pro memorie. lie op pro.
promotie, yr. tat., bevordering (in het bijzonder tot een academischen graad); promotor, professor die de promotie uitspreekt;
in de wereld der financifn: iemand die er zijn work van maakt
maatschappijen op te richten, voornaamste verzorger van een
zaak ; promoveeren, bevordering maken, eon academischen graad
krijgen; promovendus, degeen, die prontoreert.
prononceeren, Fr., uitdrukken, uitspreken; geprononceerde gelaatstrekken, sterk sprekende trekken.
pronunciamento, o., in Spanje, Portugal, Grid- en Midden-Amerika:
openlijke verklaring van opstand tegen de regeering, ook: de opstand zelf.
propaedeutika, vr. Gr., voorbereidend onderwijs voor een wetenschap ; propaedeutisch examen, voorbereidend examen, dat aan
de hoogere academische examens voorafgaat.
Propaganda, yr. Lat. (voluit: Congregratio de propaganda fide),
door de pausen ingestelde rand ter verbreiding van het geloof;
propaganda, wat gedaan wordt om een geloof of een overtuiging
te verbreiden; propagandist, die propaganda maakt; propageeren,
verbreiden, yoortplanten.
pro patria, Lat., voor het vaderland (deze beide woorden staan vaak
als watermerk in schrijfpapier).
propeller, Eng., de voortstuwers van een stoomboot of van een
vliegtuig: schroef, raderen, enz.
prophylactisch, Lat., voorbehoedend, y6Orkomend, afwerend;
prophylaxis, yr., voorkoming, voorbehoeding.
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proponeeren, tat., voorstellen, voorslaan; proponent, voorsteller;
protestantsch geestelijke die nog geen predikantsplaats heeft.
proportie, yr. Fr., evenredigheid, verhouding, proportioneel, evenredig, gelijkinatig, goed geproportioneerd, welgebouwd, welgemaakt.
propositie, Yr. Fr., voorstel, voorslag, aanbod.
propria manu, tat., eigenhandig ; proprio motu, nit eigen beweging
(zie ook op motu proprio).
propylve, Gr., momunentale ingang; voorhof van een tempel of een
paleis; de Propylmen, de mo numentale ingang van den Acropolis
te Athene.
tat., assistent bij bet onderwijs in de ontleedkunde
prosector,
aan hoogescholen.
proscenium, o. tat., in de oudheid de runute \-66: Filet tooneel; in de
moderne schouwburgen het voorste gedeelte van het tooneel tusschen het gordijn en bet orkest; aan weerszijden ervan zijn
prosceniumloges.
nieliw beheerde (op godsdienstig gebied).
proseliet,
prosit ! Lat., wel bekome het u! op uw gezondheid!
prospect, o. Lat., aan- of uitzicht, vergezicht, uitwendige voorstelling (opstand) van een gebouw; prospector, die prospecteert, d.i.
een terrein onderzoekt of bet delfstoffen bevat; prospectus, 0.,
aankondiging van een bock, van een onderneming met opgave
van bijzonderlieden betreffende inliond, doel, uitvoering enz.
prospereeren, Fr., bloeien, vooruitgaan.
prostitueeren (zich), Fr., zicli aan ontacht prijsgeven, veil zijn;
prostituee, Yr., publieke vrouw; prostitutie, vr., ontucht.
protectie, Yr. Fr., bescherming, begunstiging; protectionisme, o., het
bescherm en van binnenlandschen h andel en nijverheid door
invoerrechten, enz.; protectionist, voorstander van dit stelsel;
protector, Lat., besclIermheer (titel van Comorc/i); protectoraat,
beschermheersch aj ; gebied dat under bescherming stunt van
( d. \v. Z. onderworpert is, met een schijn van eigen regeering, aan)
eenige mogendheid; protégé, Fr., beschermeling, gunsteling;
protegeeren, beschermen, begunstigen.
protest, o. tat., tegenspraak, verzet ; acte (van een deurwaarder)
urn een weigering te constateeren; protesteeren, zich yerzetten,
betuigen; een acte van weigering laten opmaken; protestatie, vr.,
betuiging; bet protesteeren.
protocol, o. Fr., relaas door een bevoegd ambtenaar opgemaakt;
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proces-verbaal van een diplomatieke conferentie; het .ceremonieel' gebruikelijk bij diplomatieke aangelegenheden, de ontvangst
van yorsten, enz.
protoplasma, o. Gr., de zelfstandigheid, waaruit de cel van een
levend organisme bestaat.
prototype, o. Gr., oor,wronkelijk model, eerste voorbeeld, eerste
afdruk.
protozoen, mrY. Gr., afdeeling van het dierenrijk, welke de kleinste
vormen oin-vat op de grens van planten- en dierenrijk.
protuberantie, vr. Fr., uitwas, uitstekend gedeelte.
Protz, in. D., rijkaard, die met zijn geld praalt; parvenu.
prouesse, yr. Fr., daad van moed, heldendaad (ook ironisch).
prouveeren, Fr., bewijzen; pleiten: dat prouveert voor hem.
prove, Yr., onderhoud dat iemand voor zijn gansche leven uit een
gesticht trekt of van een gesticht koopt.
proveniersnuis, gesticht voor proveniers, d.i. voor degenen die zich
voor een zekere som levenslang verblijf en onderhoud in dat gesticht gekocht hebben.
provenu, o. Fr., opbrengst, winst.
proverbiaal, Fr., spreekwoordelijk.
proviand, yr. It., mondvoorraad, levensmiddelen; proviandeeren,
zie approviandeeren.
providentie, yr. Fr., Voorzienigheid, voorzorg; providentieel, door
de Voorzienigheid beschikt; wat een wondere uitkomst is.
provinciaal, Fr., bijv. nwm.: gewestelijk; zelfst. nmw.: plattelandsbewoner; overste der kloosters van eenzelfde orde in een provincie ; provincialisme, woord dat alleen in een bepaalde provincie
gebruikt wordt; (bekrompen) geest die niet yerdet reikt dan de
belangen der eigen provincie.
provisie, y r. Fr., voorraad (levensbehoeften); loon voor makelaars,
enz. (meest percentsgewijs berekend); provisioneel, bij voorraad,
voorloopig.
provisor, Lat., opziener; bevoegd beheerder van een apotheek;
provisorisch, bij wijze van voorzorg.
provocatie, y r. Fr., uittarting, uitdaging; provoceeren, uittarten,
uitdagen, uitlokken.
provoost-geweldige, in de lliddeleeuwen rechterlijk ambtenaar bij
het krijgsvolk.
proza, o. Lat., ongebonden, niet-dichterlijke stijl; prozaisch, nuchter, alledaagsch.
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prudentie, yr. Fr., goeddunken, beleid, wijs inzicht; -voorzichtigheid.
prude, Fr., ingetogen, preutsch, schijnheilig (wordt ook als zelfst.
nmw. gebruikt voor: preutsche schoone); pruderie, Yr. Fr.,
preutschheid, nuffigheid.
prud'homme, Fr., (rechtschapen man), lid van een „kamer van
arbeid" (conseil de- prud'hommes) in Frankrijk.
psalterion, o. Gr., oud snareninstrument; psaimboek.
pseudo, Gr., valsch, zoogenaamd; pseudoniem, o., de aangenomen
naam waaronder iemand schrijft; pseudonimiteit, yr., -het verborgen zijn onder een aangenomen naam (van een schrijver).
psittacisme, (van psittakos, Or. papegaai), het gedachteloos napraten van woorden die men zelf niet begrijpt.
psyche, yr. Or., de ziel (zinnebeeldig voorgesteld door een vlinder);
groote toiletspiegel; psychiater, geneesheer voor zielsziekten;
psychologie, Yr., zielkunde; psychologisch, zielkundig; het psychologisch oogenblik, het meest gunstige oogenblik; psycholoog,
zielkundige, beoefenaar der psycholoye; psychopaat, arts voor
zielsziekten; psycho-pathologie, leer der zielsziekten; psychose,
yr., zielsziekte van langeren duur.
ptomaine, vr., giftig bestanddeel in rottend Yleesch, lijkengif.
puberteit, y r. Lat., manbaarheid, huwbaarheid.
publicatie, vr. Fr., bekendmaking, afkondiging, uitgave; publiceeren, bekend maken, uitgeven; publicist, dagbladschrijver;
publiciteit, Yr., bekendheid, ruchtbaarheid.
pucelle, Fr., maagd; la Pucelle d'Orlèans, de maagd van Orleans
(Jeanne d'Arc).
pud, o., Russ. gewicht van 16 kilo.
pudiek, Fr., schaamachtig, kuisch.
puissant, Fr., machtig; puissant rijk, schatrijk.
Pulchri Studio, Lat. „het sciloone door ijverig streven" (naam
van een Taagsch schildersgenootschap).
Pullman-car, Amerikaansch salonrijtuig (zoo genaamd naar Pullman, eigenaar van groote constructie-werkplaatsen).
puique, in. Sp., drank die in i\iexiko nit het sap der agave wordt
bereid.
pulver, o. Lat., poeder, buskruit; pulverisatie, vr. Lat., het tot
poeder malen; pulverisator, machine of eenige stof tot poeder
te vermalen; verstui yer, pulveriseeren, tot poeder vermalen.
punaise, Yr. Fr., koperen stiftje met platten kop; wandluis.
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Punch, de hansworst in het Engelsehe poppenspel; naam van een

Eng. satirisch tijdschrift.

punchbowl, Eng., ponskom.
punctum ! Lat., klaar! afgedaan!
punctualiteit, y r., nauwkeurigheid, stiptheid; punctuatie, y r., het
plaatsen der leesteekens; punctueel, stipt, nauwgezet.
puncture, y r. Lat., lek in een fiets- of automobielband; opening
door middel van een prik of steek in eenig lichaamsdeel om overtollig vocht te verwijderen.
punka(h), y r., groote waaier, aan de zoldering bevestigd, in Eng.Indie in zwang.
pupil, Fr., pleegzoon, kostleerling; oogappel.
purée, yr. Fr., moes van aardappelen of vruchten.
purgatief, purgeermiddel, buikzuiverend middel; purgatorium, o.
Lat., purgatoire, Fr., vagevuur; purgeeren, zuiveren, afvoeren;
purge of purgatie, yr., zuivering; gerechtelijke rechtvaardiging
tot zuivering van blaam.
purifieeren, Fr., zuiveren, louteren.
purisme, o. Fr., strewn naar zuivering der taal; purist, ijveraar
daarvoor.
pur-sang, Fr., volbloed.
Puriteinen, gestrenge Protestanten; puriteinsch, overdreven streng
in godsdienstige en zedelijke aangelegenheden.
puszta, vr. Hong., grassteppe in Hongarije.
puttee, Eng., strook of band van waterdichte stof, die om het
been gewonden en met een gesp bevestigd wordt.
puzzle, Eng., raadsel; speelgoed uit houten of steenen blokjes van
allerlei norm, die tot een geheel moeten worden samengelegd.
pygmee, mrv. pygmeeen, Gr., dwergen, nietige menschjes (vooral
figuurlijk).
pyjama, Perz., nachttoilet, bestaande nit broek en jas van lichte stof.
pylonen, mrv. Gr., groote, torenvormige vierkante gebouwen die
den hoofdingang vormden der oud-Egyptische tempels.
pyramide, zie piramide.
pyro (van het Gr. pyr, vuur) beteekend in samenstellingen: vuur of
warmte ; pyrometer, warmtemeter ; pyrotechnicus, vervaardiger
van vuurwerk ; pyrotechniek,
vuurwerkkunst.
pyrrhonisme, o. Gr., twijfelzucht.
Pyrrhus-overwinning, overwinning, die met veel te groote offers
gekocht wordt.
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Q.
Q. E. D. = quod erat demonstrandum (z. a.); q. q. = qualitate qua
(z. a.).
qua, Lat., als, in hoedanigheid van.
quadraat, o. Lat., vierkant; tweede macht.
quadrant, o. Lat., vierde deel van eon cirkel; hoekmeter, hoogtemeter, graadboog.
quadratuur van den cirkel, herleiding van den cirkel tot een vierkant
van gelijk oppervlak; fig.: jets onuitvoerbaars.
Quadragesima, vr. Lat., de zesde Zondag y our Paschen, 40 dagen
vOOr Goeden Yrijdag.
quadriga, vr. Lat., tweewielige wagen bespannen met vier paarden naast elkaar.
quadrille, yr. Fr., dans welke door een even aantal Aaron uitgevoerd wordt; kaartspel dat met vieren gespeeld wordt.
quadrilloen, o., millioen in de vierde macht.
quadrivium, o. Lat., viersprong; in de Middeleettwen de tweede
groep der vrije kunsten: rekenkunde, a eetkunde, sterrenkunde
en muziek, vormde met het trivium (z. a.) de zeven vrije kunsten.
quadrumanen, mrv. Lat., vierhandige dieren (apen, enz ).
quadruple, Fr., viervoudig.
qumrens quern devoret, Lat., zoekende wien to verslinden (1 Petrus 5 : 8.).
er wordt gevraagd, men verlangt te weten.
quaaritur,
qu aestor, Lat., sell atm ee s ter ; stemopnemer.
quagga in., Z.-Afrikaansch dier dat op eon zebra lijkt, doch lets
kleiner is.
Quakers, Eng., godsdienstige secte in Engeland en Amerika; Quaker-oats, naam van een soort liavermout.
Quai d'Orsay, het Fr. ministerie van Buitenl. Zaken (dat op de
kade vandien naam to Parijs gevestigd is).
qualificatie, yr. Fr., toekenning van eon eigenscbap, van eon titel;
qualificeeren, eigenschappen of ltoedanigiieden toekennen; betitelen; qualitate qua, Lat., in zijn hoedanigheid; qualitatief, yolgens de hoedanigheid (qualiteit).
quand menu, Fr., in ieder geval; in weerwil van alles.
quandoque bonus dormitat Homerus, Lat., de goede Ilomerus dut
somwijlen (aanhaling nit Iforatius, die er inee to kennen wilde
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geven dat een geniaal schrijver toch niet altoos zichzelven gelijk
blijft).
quant a moi, Fr., gevoel van ei,enwaarde.
d.i. hoeveelheid of grootte.
b
quantitatief, volgens de quantiteit,
quantum, o. tat. (rnrv. quanta), hoeveelheid; quantum mutatis ab
illo ! tat., hoezeer is hij veranderd bij vroeger!
quarantaine, yr. Fr., korter of langer gedwongen verblijf (vroeger
40 dagen!) op een afgezonderde plaats van vaartuigen en personen, Welke uit besmette plaatsen komen; de daarvoor bestemde
plaats.
quarter, Eng. inhoudsmaat = 8 bushel = ong. 291 L.
quarteron(e), Fr., kleurling(e), voortgesproten uit het huwelijk van
een Europeaan en een tercerone (z. a.).
quartet, o. Fr., muziekstuk voor 4 stemmen of instrumenten.
quarto, Lat., ten vierde; boekformaat (het vel in vieren gevouwen).
gelijkende op.
quasi, Lat., als 't ware, gelijk
quarternair, Fr., uit het vierde (tegenwoordige) tijdperk van de
Y o rming der aardkorst.
quartertemper, in. Lat., do dag, waarmee een nieuw kwartaal begint ; bij de R.-Katk. de strenge vastendag op den eersten Vrijdag
van bet kwartaal.
quatrain, o. Fr., gedicht van vier regels
quatre-mains, yr. Fr., vierhandig pianostuk.
Quattrocento, It., het tijdperk der vroege Renaissance in Italie
(15e eeuw).
queen, Eng., koningin; queens-bench, zie op king.
querulant, tat., iemand, die beliept is met een ziekelijke neiging tot
bet indienen van klachten, bet voeren van processen e.d.
question brillante, Yr. Fr., brandend vraagstuk.
queue, yr. Fr., staart; biljartstok; rij menschen, die wachten en een
voor een geholpen worden: queue maken voor een loket, bijv.
quia nominor leo, Lat., omdat ik leeuw beet (woorden, ontleend
aan eon fabel van Pbaedros: het is bet argument van den leeuw
om zich het grootste deel van den bait toe to kennen. Men gebruikt ze dos om machtsmisbruik aan to duiden).
quia absurdum, zie op credo.
qui bene distinguit bene docet, tat., die goed onderscheidt, onderwijst goed.
quibus, tat., zot, gek.
quid juris, tat., wat rechtens is.
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quietisme, o., de leer der quietisten, van hen, die alle Christelijke volmaaktheid in de rust en werkeloosheid der ziel stellen.

quinte, Fr., Se toon van den grondtoon; E-snaar op de viool; quintessens, vr., tot vijf maal toe overgehaalde geest eener vloeistof;
het fijnste, de kern.

quitte, Fr., even, vereffend; quitteeren, voldoen.
qui vive? Fr., werda? wie daar? ; op z'n qui vive zijn, oplettend zijn,
op z'n hoede wezen.

qui vivra verra, Fr., die (dan) zal leven, zal zien; de tijd zal leeren.
quod erat demonstrandum, Lat., wat to bewijzen was; ook wel afgekort: Q. E. D.

quod licet Jovi, non licet bovi, Lat., wat aan Jupiter geoorloofd
is, is daarom nog niet aan een os geoorloofd.

quos ego ! Lat., ik zal je .... ! (afgebroken bedreiging).
quos vult perdere Jupiter, dementat prius, Lat., Wien Jupiter verderven wil, berooft hij eerst van het verstand.

quota of quotum, het evenredig aandeel dat ieder der partijen betalen of dragen moet; quotisatie, vr., berekening van het quotum.
quotient, o., uitkomst van een deeling.
quousque tandem ! Lat., hoe lang toch (of nog) (zal het Buren!),
aanvangswoorden van de eerste redevoering van Cicero tegen
Catilina.
quo vadis (Domine?), Lat., waarheen gaat gij (Deer)?, woord van
Petrus (Johannes 13 : 36); titel van een beroemden roman van
Sienkiewicz.

R.
R. (op recepten) = recipe, Lat., nem; R. I. P. = requiescat in
pace, Lat., hij (zij) ruste in vrede 1 R. K. of R. C. = RoomschKatholiek; r. s. v. p. — reponse, s'il vows plait, Fr., antwoord,
als 't u blieft; verzoeke antwoord.
rabat, o. It., korting op den bepaalden prijs.
rabbi of rabbijn, Hebr., Joodsch leeraar, wetverklaarder (rabbi is
de titel waarmee men een rabbijn aanspreekt); rabbinaal, van
of door een rabbijn; rabbinaat, o., waardigheid of rechtsgebied
van een rabbijn.
rabiaat, D., dol, woedend, weerspannig; rabies, vr. Lat., dotheid,
rabies canina, hondsdolheid.

RAB—RAG.

257

rabulist, Lat., rechtsverdraaier, advocaat van kwade zaken.
racahout, o. Turksch, versterkend middel der Arabieren, uit zetmeelhoudende stoffen, chocoladepoeder, suiker en vanille samengesteld.
race, v., Eng. wedren, races, een wedren houden; racing-club, club
van eigenaars van renpaarden.
rachitis of rhachitis, yr. Gr., z. g. Engelsche ziekte.
Radau, in. D., spektakel, Kerrie, schandaal.
raden, Mal., adellijke titel op Java (hooger dan mas) ; raden-ajoe,
titel van de vrouw van een raden; raden mas, titel, 66n rang
hooger dan raden).
radiatie, yr. Fr., uitstraling; radiator, verwanningslicliaam bij centrale verwarming, bestaande uit een stelsel van ribbenbuizen, die
de warmte van stoom of warm water uitstralen.
radicaal, Fr. (van Lat. radix = wortel), ingeworteld, van den wortel af, grondig; radicalen, staatspartij dergenen, die een algeheele
democratische verandering der wetten voorstaan ; radicalisme, o.,
hun streven.
radium, o., een in 1898 door bet echtpaar Curie ontdekt metaal,
waarvan de zouten en oplossingen lichtgevend zijn en Becquerelof z.g. X-stralen uitzenden, die op een photogr. plant inwerken,
op de huid brandwonden veroorzaken, elm.; radio-activiteit, de
eigenschap welke het radium in hooge mate bezit, om z.g.
Becquerelstralen uit te zenden; de radio-actieve stoffen ondergaan
door het uitzenden dier stralen geen de minste verandering;
radiographie, y r., het photographeeren door middel van X-stralen ; radiogram, door radiographie verkregen beeld; radiotelegraphie, draadlooze telegraphic; radiolarian, inrv., straaldieren
(in het water voorkomende protozoen, z.a.); radiometer, m., instrument om de sterkte van lichtstralen te meten; radius, m.
Lat., straal, halve middellijn van een cirkel.
Radirgummi, o. D., gomelastiek,
radja, raja, rajah, Oost-Indisch stamvorst, Ilindoevorst.
raffineeren, Fr., louteren, zuiveren, verfijnen; het zuiveren van de
ruwe suiker in de raffinaderijen ; raffinadeur, eigenaar van een
raffinaderij (een fabriek waar suiker gezuiverd wordt); geraffineerd, verfijnd.
rafraichissement, Fr., verversching.
rage, yr. Fr., woede, dolheid; het algemeen verzot zijn op lets; het
is een rage: iedereen doet er aan mee.
17
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raglan, Eng., soort overjas met pelerine, in 1885 in de mode; moderne, ruime overjas.

ragout, m. Fr., sterk gekruid en gesausd vleeschgerecht.
raid, Eng., vijandelijke inval, inzonderheid inval van vijandelijke
ruiterij.

Raiffeisenbanken, (naar den naam van den uitvinder) onderlinge
boerenleenbanken.

railleeren, Fr., schertsen, bespotten; raillerie, y r. Fr., scherts,
korstwijl.

railway, railroad, Eng., spoorweg; railway-company, spoorwegmaatschappij.

raison, vr. Fr., rede, verstand, oorzaak, reden, verhouding.
raison d'être, recht (of reden) van bestaan; raison d'Etat, overweging van hooger staatsbelang als verontschuldiging voor het van
regeeringswege inbreuk maken op wetten, enz.; raisonnable,
redelijk, billijk, behoorlijk; raisonneur, praatjesmaker, persoon
die over alles en nog wat ellenlange redeneeringen houdt.
raka of racha (Ilebr., Matth. 5 : 22 in de Statenvertaling), beteekent: slecht mensch.
raki of raky, in het Oosten: brandewijn of arrak.
raja, zie radja.
rallentando, It., muz., langzamer.
raffle, Fr., aanhanger van een vorige regeering, die zich met de
nieuwe verzoent.
Ramadan of Ramazan, Ar., de maand der groote vasten bij de Mohammedanen.

ramificatie, y r. Fr., vertakking.
rampok-partij, Mal., roofpartij.
ranchero, Spr., bewoner van een rancho, een alleenliggende hoeve
in Mexico.

rancune, vr. Fr., wrok dien men gevoelt na een beleediging; sans
rancune !, laten we ons gescliil vergeten!
rangeeren, Fr., het samenstellen van treinen het bijvoegen en nitnemen van wagens.

ranz des vaches, Fr., zie Kuhreihen.
Ramsch, D., oude, verlegen waar, die goedkoop van de hand gedaan
wordt.

ramsjen, Barg., opkoopen.
raout, m. Fr., bijeenkomst of feest, waarop aanzienlijke gasten genoodigd worden.
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rapaille, o. Fr., gemeen, gepeupel.
rape, m. Fr., geraspte snuiftabak.
rapporteur, Fr., berichtgever, de ambtenaar, het kamerlid dat rapport uitbrengt over eenige aangelegenheid.
rapsodie, yr., zie rhapsodie.
Tara avis (in terris), Lat., zeldzame vogel (op aarde); persoon of
zaak, zooals men maar zelden ziet.
rasta of (voluit) rastaquouere, Fr., vreemdeling, die op grooten voet
leeft zonder dat iemand zijn middelen van bestaan kent.
ratafia of tafia, yr. It., Sp., Fr. en Eng., likeur, vervaardigd uit
brandewijn, vruchtensap en suiker.
ratificatie, yr. Fr., bekrachtiging door de betrokken regeeringen
van door haar gevolmachtigden gesloten verdragen, enz.; rafiticeeren, bekrachtigen, goedkeuren.
ratio, yr. Lat., reden, oorzaak, grond (zie ultimo) ; rationeel, redelijk,
op redelijke overtuiging gegrond.
rationalisme, o. Fr., wijsgeerig stelsel dat de openbaring verwerpt
en alles beweert te verklaren met behulp van de rede ; leer volgens welke de denkbeelden nit bet verstand en niet uit de ervaring voortkomen; rationalist, aanhanger van dat stelsel.
ravel ij n o. Fr., halyemaansclians.
ravitailleeren, Fr., opnieuw van levensmiddelen voorzien.
rayon, o. Fr., straal (= radius Lat.), yerboden kring om een vesting,
waarbinnen slechts ondere zekere voorwaarden gebouwd mag
worden.
razzia, vr. Ar., inval op vijandelijk gebied om vee, koren, enz. te
rooven; onverwachte klopjacht door de politic om bepaalde wijken van misdadigers te zuiveren.
reaal, m. Sp., munt in Spanje en Al exico (waarde varieerend van
12 1 /2 tot 221 /, cent).
reactie, vr. Fr., werking van een licbaam op een ander dat op het
eerste inwerkt of pas ingewerkt heeft; alles wat in tegenovergestelden zin werkt; actie van die politieke partij, welke zich tegenover den vooruitgang plaatst en het verleden wil terugroepen;
nadeelig gevolg dat zich later voordoet; reactionnair, aanhanger
van de partij der reactie; de reactie in de hand werkend.
ready, Eng., klaar; all ready, alles klaar.
reageeren, Fr., terugwerken, tegenwerken, zich verzetten, blijk
geven dat men iets gehoord, gevoeld, enz. heeft; reagens, yr. Lat.,
of reageermiddel noemt men in de scheikunde eenig middel,
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waarvan men zich bedient om eigenschappen of samenstelling
van een stof op te sporen (mrv. reagentia).
realisatie, yr. Fr., verwezenlijking; het te gelde maken ; realiseeren,
verwezenlijken; verkoopen; realisme, o., middeleeuwsch wijsgeerig stelsel, hetwelk algemeene denkbeelden als werkelijke Bingen
beschouwde; neiging van modern kunstenaars om de natuur
voor te stellen zooals zij werkelijk is, dus met het leelijke en vulgaire ; realistisch, het realisme huldigend in de kunst ; realiteit, vr.,
werkelijkheid; realiter, Lat., werkelijk, inderdaad, Realpolitiker,
D., politicus die voor alles streeft naar tastbare resultaten, zonder
zich veel om idealen te bekommeren.
rebel, Fr., oproermaker, muiter, opstandeling; rebelleeren, in
opstand komen; rebelsch, oproerig; rebellie, yr., oproer, muiterij.
het opnieuw aanplanten van bosschen.
reboisatie,
rebus, m. Fr. (van Lat. res, zaken, lett. door zaken), teeken-, letterof figuur-raadsel.
rebuten, mrv. Fr., onbestelbare brieven.
recalcitrant, Fr., weerspannig.
recapituleeren, Fr., een korte opsomming (recapitulatie, yr.) geven.
receiver, Eng., ontvanger, curator, bewindvoerder door de schuldeischers of obligatiehouders benoemd.
recenseeren, Fr., onderzoeken, beoordeelen, een oordeel vellen
(over boeken, tijdschriften, enz.); recensent, beoordeelaar;
recensie, vr., boekbeoordeeling.
recent, Fr., nieuw, pas gebeurd.
recepis(se), yr. Fr., bewijs van ontvangst.
receptakel, o. Fr., vergaderbak; verzamelplaats ; vat (in de natuurk. beteekenis).
receptie, yr. Fr., opneming, aanneming als lid; ontvangst; tijd en
plaats voor bet ontvangen van gelukwenschen.
reces, o. Lat., verlof, verdaging der zitting (bij wetgevende vergaderingen); op reces gaan, vacantie nemen.
recette, yr. Fr., wat bij een voorstelling of concert aan intrees gebeurd wordt.
receptuur, yr., het voorschrijven van geneesmiddelen; het gereedmaken ervan.
recherche, yr. Fr., de afdeeling der rechercheurs, d. i. der politiebeambten belast met het doen van nasporingen.
Rechthaberei,vr. D., eigenzinnigheid ; het altijd gelijk willen hebben.
recidive, yr. Fr., het opnieuw plegen van een misdaad of vergrijp
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door iemand die reeds voor eenzelfde felt gestraft werd; recidivist, die zich schuldig maakt aan recidive.
recief, recif, o. (mrv. recieven), bewijs van ontvangst door den schipper afgegeven wegens de door hem geladen goederen.
recipe, Lat. (verkort R.), op recepten: neem.
recipideren, Fr., opnemen (in een gezelschap); onthalen; een
receptie houden; recipient, de persoon die recipieert, ontvanger;
vat tot opneming van door distillatie verkregen vochten, klok
van een luchtpomp.
reciprociteit, yr. Fr., wederkeerigheid; reciproqueeren, wederkeerige
beleefdheid bewijzen.
recitatief, o. It., soort zang welke de gesproken declamatie nabootst;
gedeelte van een stuk waarbij de zang niet aan maat gebonden
is; reciteeren, opzeggen, voordragen.
reclamant, Fr., degeen die reclameert, een reclame, of reclamatie,
d.i. een bezwaarschrift, indient ; reclame beteekent ook publieke
aanprijzing in dagbladen, enz.
reclasseeren (van ontslagen gevangen), opheffen, weder in hun
stand terugbrengen.
recognitie, yr. Fr., geld dat de erfpachter jaarlijks aan den eigenaar
van den grond betaalt; geld dat betaald wordt als erkenning
van ontvangen diensten.
recommandabel, Fr., aanbevelinswaardig; recommandatie, vr.,
aanbeveling; recommandeeren, aanbevelen.
reconciliatie, yr. Fr., verzoening; reconciliant, verzoeningsgezind;
reconcilie'eren, verzoenen.
reconstructie, yr. Fr., weder opbouwing; reconstrueeren, weder opbouwen, weder samenstellen, weder ineenzetten.
reconvalescent, Fr., herstellende zieke ; reconvalescenten-compagnie, compagnie bestaande uit soldaten, die wegens ziekte uit Indie teruggezonden zijn, loch weer dienst kunnen doen.
reconventie, vr., of reconventioneele vordering, Fr., tegeneisch in
burgerlijke rechtszaken.
record, Eng., het hoogste of beste, wat op een bepaald gebied van
sport of kunst bereikt werd; een record slaan, het grootste bereikte succes nog overtreffen.
recreatie, vr. Fr., uitspanning, ontspanning, vervroolijking.
recriminatie, vr. Fr., tegenbeschuldiging, tegeneisch, verwijt;
recrimineeren, zijn aanklager eveneens aanklagen; _op scheldwoorden antwoorden met scheldwoorden.
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recrudescentie, vr. Fr., verergering (na een verbetering).
recruteeren, aanwerven; fig.: bewegen tot aansluiting bij een partij,
enz.; recruut, jong soldaat.
rectificatie, yr. Fr., terechtwijzing, verbetering; herhaalde distillatie ; rectificeeren, verbeteren, enz.
rector, Lat., directeur van een gymnasium; rector magnificus, voorzitter van den academischen senaat; rectoraal, den rector betreffend; rectoraat, ambt of waardigheid van rector.
rep, o. Fr., zelfst. nmw. ontvangstbewijs; bijv. nmw. algemeen
gebruikelijk, in de mode.
recueil, o. Fr., verzameling, bundel.
reculeeren, Fr., teruggaan, wijken ; reculer pour mieux Sauter, Fr.,
achteruitgaan om een beteren sprong to kunnen nemen (figuurlijk).
recuseeren, Fr., afwijzen, niet aanvaarden, wraken.
red, Eng., rood; Red-Star-Line, Roode-Ster-Lijn (zekere scheepmaatschappij, Welker vlag een roode ster draagt).
redacteur, Fr., opsteller, samensteller van een dagblad, een tijdschrift, enz.; redactie, y r., het in elkaar zetten van een periodiek,
van een verzoekschrift, enz.; de gezamenlijke redacteurs; redactioneel, van de redactie uitgaand.
Redemptor, Lat., Verlosser ; Redemptoristen, geestelijke orde, gelijkend op die der JezuIten.
redif, m. Ar., Turksche landweer.
redigeeren, Fr., op- of samenstellen, de redactie voeren.
redingote, vr. Fr., lange gekleede jas.
redivius, Lat., nit den flood verrezen.
redoute, y r. Fr., vooruitgeschoven werk, kleine veldschans met
alleen uitspringende hoeken; gemaskerd bal.
redres, o. Fr., herstel, het weer good maken (van een verongelijking).
reduceeren, Fr., verminderen, herleiden; refactie, vr., vermindering, verkleining, herleiding.
reduit, o. Fr., versterking binnen een andere versterking aangelegd
en als laatste toevlucht voor de verdedigers bedoeld.
revel, Fr., werkelijk, wezenlijk, solide.
raxpeditie, yr. Fr., verdere doorzending.
refactie, vr., aftrek wegens beschadiging der geleverde waren.
refectorium, o. Lat., (Fr. rèfectoire) refter, eetzaal in een klooster
of andere groote inrichting.
referaat, o.,yerslag, bericht; referendum, o., het reeht dat in som-
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mige landen (bijv. in Zwitserland) de burgers hebben, om reehtstreeks to stemmen over zaken van algemeen belang; referent,
verslag- of berichtgever, recensent; referentie, inlichting; ref erendaris, hoofdambtenaar aan een department, in rang volgend op
den directeur-generaal ; zich refereeren aan, verwijzen naar;
onder referte aan, met verwijzing naar.
refractie, yr. Fr., straalbreking.
refreshing, Eng. verversching; refreshingroom, ververschingslokaal.
reflecteeren, Fr., weerkaatsen, weerspiegelen; acht slaan op; schrijy en op een advertentie; reflectant, die op een advertentie schrijft ;
reflectie of reflexie, yr., weerkaatsing, weerschijn; overdenking;
reflectief, terugwerkend; reflector, m., vlak tot het terugkaatsen
van lichtstralen; reflex-beweging, onwillekeurige beweging veroorzaakt door een uitwendigen prikkel.
reformatie, y r. Fr., hervorming; reformator, hervormer; reformeeren, hervormen, verbeteren.
reform(e), naam waarmede men een verbeterde vrouwenkleeding
aanduidt, waarbij al wat knelt en snoert vermeden is.
rcfrigerantia, mrv. Lat., verkoelende middelen.
refter. Zie refectorium.
refuge, in. Fr., wijkplaats; refugit, uitgewekene ; Iniugiê, Fr., in de
17e eeuw uit zijn vaderland uitgeweken protestantsch Franschman.
ref useeren , Fr., weigeren; ref u us ,
weigering.
regaal, o. = vox humana, (z. a.); koninklijke voorrecht; hoogheidsrecht zooals bijv. het recht van gratie, het reeht van munt;
(mrv. regalia) ; regaleeren, onthalen.
regardeeren, Fr., aanzien ; betrekking hebben op, aangaan; notitie
nemen, in deze laatste beteekenis ook: regard slaan op.
regatta, y r. It., roei- en zeilwedstrijd.
regeneratie, yr. Fr., wedergeboorte, het omvormen; regenereeren,
hernieuwen, weder doen ople ven ; ver- of omvormen.
regent, Fr., rijksbestuurder (bij ontstentenis van den vorst), bestuurder van een liefdadigheidsgesticht, vr. regentes(se).
regicide, Fr., koningsmoordenaar ; in de Fr. geschiedenis naam dergenen, die YOOr het ter dood brengen van Lodewijk XVI stemden.
rëgie, Yr. Fr., rekenplichtig beheer ; administratie van indirecte belastingen, van staatsmonopolies ; het werk van den r6gisseur
(z.a.) van een schouwburg.
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r6gime, o. Fr., leef- of eetregel; staatsinrichting; zie ancien.
regionen, mrv. Fr., streken, gewesten.
regisseur, Fr., rekenplichtig beheerder ; beambte in een schouwburg,
die het toezicht heeft op den goeden gang van zaken bij het spel.
registerton, Eng., maat voor scheepsruimte = 2,8315 M3.
registratie, yr. Fr., bet inschrijven van acten in een officieel register;
registreeren, inschrijven in een officieel register.
reglementair, Fr., wat het reglement betreft; conform het reglement.
regres, o. ; regressie, yr. Fr., teruggang, terugwerking; verhaal,
regressief, Fr., teruggaand, terugwerkend.
regulier, Fr., regelmatig, geregeld; reguliere geestelijken, ordegeestelijken ; regulariseeren, regelen ; regulariteit, yr., regelmatigheid ;
regulateur of regulator, regelaar, onrush, slinger; slinger-uurwerk.
rehabilitatie, yr. Fr., eerherstel (inz. van gefailleerden); rehabiliteeren, in eer en goeden naam herstellen.
reincarnatie, yr. Fr., weder yleesch wording, het zich in een nieuw
lichaam begeven der ziel.
reine, yr. Fr., koningin.
reintegreeren, Fr., iemand herstellen in een bezit of waardigheid,
waarvan hij te voren beroofd was.
reis, Port. munteenheid = , cent; milreis = f 2.—
refund, D., bekoorlijk (van Reiz, bekoring).
relache, yr. Fr., verademing, rust; avond(en) dat niet gespeeld
wordt in een schouwburg.
relatie, yr. Fr., relaas, o., verhaal, bericht, verslag; betrekking, gemeenschap, verkeer; relatien, mrv., (invloedrijke) kennissen;
relatief, betrekkelijk.
relegeeren, Fr., verbannen, uitwijzen, verwijderen; relegatie, yr.,
verbanning, enz.
releveeren, Fr., ontheffen, yerlichten ; iets doen uitkomen.
relief, o. Fr., verhevenheid, uitstek ; verheven beeldhouwwerk ;
en relief, verheven; zie bas en haut.
reliefworks, Eng., werken, die ondernomen worden om werkeloozen
aan arbeid te helpen.
religie, yr. Fr., godsdienst, geloofsleer, godsvrucht, belijdenis;
religieus, godsdienstig, vroom, nauwgezet; religieuse, non.
reliquie, yr., of reliek,'Fr. gedeelte van het lichaam van een heilige;
voorwerp dat hem;toebehoord of tot zijn terdoodbrenging gediend heeft; overblijfsel.
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rembours of remboursement, Fr., terugbetaling, bedrag dat men

voldoet bij 't in ontvangst nemen van een pakje ter betaling van
den inhoud ; rembourseeren, terugbetalen (inz. van voorsch often).
remedie, y r. Fr., hulp- of geneesmiddel; ook: de geringe, door de
wet toegelaten, afwijking in gewicht en gehalte der munten.
remember ! Eng., herinnert u! (laatste woord van den Eng. Koning
Karel I op het schavot).
rememoreeren, Fr., weder in de herinnering brengen.
remise, vr. Fr., overgemaakt bedrag; de overmahing ervan; ook:
loods voor wagens.
remissie, y r. Fr., korting, afslag, vermindering (van straftijd), opheffing van een verbod.
remitteeren, overmaken, terugzenden, verminderen.
remonstrantie, y r. Fr., tegenvoorstelling ; Remonstranten, oorspr. de
leden van het Hervormde kerkgenootschap welke in 1610 een remonstrantie indienden bij de Staten van Holland; remonstreeren,
tegenwerpingen maken.
reminiscentie, vr. Fr., herinnering, die, zonder dat men zich daarvan bewust is, Loch invloed uitoefent op iemands arbeid, enz.
remonte(paarden), paarden, bestemd urn het te kort aan legerpaarden aan to vullen; remonte-commissie, y r., commissie belast met
den aankoop der remonte.
remplacant, Fr., plaatsvervanger.
remuneratie, y r. Fr., belooning, betaling - (voor bewezen diensten);
remuneratief, loonend; remunereeren, betalen, beloonen.
renaissance, y r. Fr., wedergeboorte ; de Renaissance, de verlevendiging van letteren, kunsten en wetensehappen in de 15e en 16e
eeuw, o.m. door den invloed van de weer in eer herstelde studie
der klassieke beschaving; stijl der kunstvoortbrengselen uit dat
tijdperk.
rendeeren, Fr., winst opleveren ; rendement, o., opbrengst.
rendez-vous, o. Fr., afgesproken plaats om samen te komen; de afspraak zelf ; rendez-vous-huis, huffs, waar gelegenheid wordt geboden tot ontucht.
renegaat, Fr., die het Christelijk geloof opgeeft voor een ander, inz.
voor het Mohammedaansche ; fig.: die zijn politieke overtuiging
verloochent.
renommêe, y r. Fr., faam, naam, room; gerenommeerd, beroemd;
renommiren, D., bluffen.
renuncideren, Lat., afstand doen van; renunciatie, y r. afstand.
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rentabiliteit, vr. Fr., het vermogen om rente of te werpen, winst
op te leveren (van een onderneming bijy.).
rentjong, gebogen dolk (Indisch wapen).
renvoi of renvooi, o. Fr., verwijzing, inlassching van een of meer
woorden in een acte.
reorganisatie, yr. Fr., het opnieuw inrichten (reorganiseeren).
repartie, yr. Fr., vlug en rack antwoord.
repartitie, yr. Fr., verdeeling, omsiag.
repasseeren, Fr., doorloopen, vluchtig doorzien; nazien en kleine
verbeteringen aanbrengen.
repercussie, yr. Fr., terugstoot, afkaatsing (van licht, geluid, enz.).
repertoire, o. Fr., repertorium, o. Lat., overzicht, waarin de stof zoo
gerangschikt is dat ze gemakkelijk te overzien is; naamlijst der
stukken welke gewoonlijk door een troep gespeeld worden.
repeteeren, herhalen; repetitie, yr., herhaling; oefening; repetitor,
Lat., leermeester welke de lessen van een hoogleeraar met een
student herhaalt, hem africht voor het examen; repetitorium, o.
Lat., herhalingsonderwijs, herhalingscollege.
repliceeren, Lat., antwoorden, er tegen in brengen; repliek, vr. Fr.,
tegenantwoord, wederlegging van het vooraf gesprokene.
reportage, yr. Eng., het werk van den reporter, d.i. den berichtgever
voor couranten.
repos ailleurs ! Fr., elders (d.i. hiernamaals) de rust! (devies van
Marnix van St.-Aldegonde).
represailles, yr. my . Fr., het kwaad dat men een vijand doet om
zieh schadeloos te stellen voor een nadeel dat hij ons berokkend
heeft; weerwraak.
representant, Fr., vertegenwoordiger ; represensatie, Yr., vertegenwoordiging; representatiekosten, kosten die een hooggeplaatst
ambtenaar (minister, gezant, burgemeester van een groote stall)
moet makers (en meestal vergoed krijgt) om de eer van zijn ambt
op te houden door recepties, feesten enz.; representatief,vertegenwoordigend; het representatief stelsel, het stelsel van volksvertegenwoordiging ; representeeren, vertegenwoordigen,voorstellen,
vertoonen, voordoen.
repressief, Fr., beteugelend.
reprimande, vr. Fr., berisping, scherp verwijt.
reprise, yr. Fr., herhaling, vernieuwde opvoering; herneming.
reproduceeren, Fr., voorttelen, weder-aangroeien; weergeven; reproductie, yr., weergave; voortteling.
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reprouveeren, Fr., veroordeelen, verwerpen, afkeuren.
reptielen, o. mrv. Lat., kruipende dieren; fig.: lage karakters.
republiek, yr. Fr., gemeenebest, vrije staat, staat waar geen erfelijk
vorst, dock een gekozen president aan bet hoofd staat; republikein, burger of aanbanger van een republiek; republikeinsch, wat
tot een republiek behoort.
repudideren, Fr., verwerpen, verstooten, van de hand wijzen.
reputatie, yr. Fr., faam, goede naam, eer.
request, o. Fr., verzoekschrift; request civiel, rechtsmiddel in burgerlijke taken, waardoor in bepaaide gevallen vernietiging van
een vonnis gevraagd kan worden; requestreeren, een request
indienen; requestrant(e), hij (zij) die een request indient.
requiem, o. Lat., gezongen mis voor de zielsrust van overledenen
(in de R.K. kerk).
requiescat in pace ! Lat., hij (zij) ruste in vrede! (afgekort R. I. P.)
requireeren, Fr., verlangen, vorderen, eischen, verzoeken; requisieten, allerlei voorwerpen, die onmisbaar zijn bij de opvoering
van een tooneelstuk ; requisitie, yr., opeisching, vordering, uitschrijving van gedwongen leveringen; requisitoir, o., eisch van
het Openbaar Ninisterie.
res, tat., zaak; res dubia, twijfelachtige zaak; res nullius, niemand
toebehoorende of onbeheerde zaak; res publica, openbare zaak,
openbaar belang ( = republiek), res sacra miser, de ongelukkige
een heilige zaak (een geheiligd persoon), d. w. z. men is eerbied
verschuldigd aan den ongelukkige.
rescontre, yr., of-, verreliening (inz. in den effectenhandel); rescontre-dag, de daarvoor bestemde dag; rescontreeren, vereffenen,
verrekenen.
rescript, o. Lat., schriftelijk antwoord op een schriftelijke vraag;
pauselijke beschikking over een theologische vraag; vorstelijk
kabinetschrijyen.
reservatio mentalis, yr. Lat., mentale reserve, Fr., geestelijk of
verzwegen voorbehoud.
reserve, yr. Fr., alles wat achtergeh ouden wordt -om eerst onder
bijzondere omstandigheden gebruikt to wodren, troepen, geldsommen, enz. ; ook figuurlijk: voorbehoud; reserveeren, in reserve
houden, voorbehouden; een gereserveerde houding aannemen,
terughoudend zijn; reservist, dienstplichtige, die tot de landweer
of landstorm behoort; reservoir, o., vergaderbak, bewaarplaats.
resideeren, Fr., wonen (van een vorst of een notaris); resideat, zaak-
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gelastigde eener regeering in het buitenland; hoofd van een gewest in Oost-Indie: resignatie, yr., verblijf- of woonplaats (inzonderheid van een vorst); gewest in Oost-Indie.
residu, m. Fr., bezinksel, overschot.
resigneeren (zich), Fr., afstand doen, zich nederleggen, berusten in
zijn lot; resignatie, vr., berusting.
resiiieeren, Fr., ontbinden, opheffen, te niet doen van een contract.
resolutie, yr. Fr., besluit, vastberadenheid ; voorstel (in een vergadering) ; resoluut, vastberaden ; onverschrokken.
resorbeeren, weder opzuigen, weder opslorpen; resorptie, yr., het
weder opzuigen van eenig vocht in het lichaam.
respect, o. Fr., eerbied; respectabel, eerbied- of achtenswaardig;
respectabiliteit, achtenswaardigheid; respecteeren, eerbiedigen,
hoogachten, ontzien.
respectief,
nmw.; respectievelijk, bijw., betrekkelijk, wederkeerig, onderling, wederzijds(ch), ieder voor zich.
respijt, o., uitstel; rust, vrijaf.
respirator, m. Lat., mondverband om de ademhalingsorganen te beschermen (tegen de koude, enz.).
respondeeren, Fr., antwoorden; borg blijven.
ressort, o. Fr., gebied, rechtsgebied; uitgestrektheid eener bevoegdheid; vakgebied, werkkring; ressorteeren, tot een ressort behooren.
ressource, vr. Fr., hulp, toevlucht, hulpbron, bestaansmiddel.
restant, o. Fr., overschot.
restaureeren, Fr., herstellen, versterken, verkwikken ; restaurateur,
bonder van een restaurant; restauratie, vr., herstelling, wederoprichting; restaurant; de Restauratie, het herstel der Bourbons
op den troon van Frankrijk (1815-1830).
restitueeren, Fr., teruggeven, terugbetaling; restitutie, yr., teruggave, terugbetaald bedrag, vergoeding.
restrictie, yr. Fr., beperking, voorbehoud; restrictio mentalis, zie
op reservatio; restrictief, beperkend.
resultant, o. Fr., gevolg, uitslag, vrucht.
résumé, o. Fr., samenvatting, beknopt overzicht, korte inhoud;
resumeeren, samenvatten, in 't kort herhalen; nalezen en goedkeuren (van notulen); resumtie, vr., samenvatting.
retablisseeren, Fr., herstellen, weer oprichten.
reticule, yr. Fr., werk- of naaizakje.
retina, vr. Lat., netvlies.
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retirade, yr. Fr., terugtocht, vlucht; toevluchtsoord; bestekamer;
retireeren, terugtrekken, afdeinzen; retiro, Sp., plaats waar men
zich terugtrekt; stile, afgelegen plaats; buen retiro, Sp., goede
afzondering (naam van vele villa's).

retort, y r. Fr., kromhals, kolfhelm (bij het distilleeren).
retoucheeren, Fr., afwerken, de laatste hand aan lets leggen (inzonderheid aan negatieven van photographien); retoucheur,
photograaf met de retouche, de afwerking der negatieven, belast.
retour, Fr., terug; terugkeer; retourneeren, terugzenden; retourvloot heette in de dagen der 0.-Ind. Compagnie een vloot, die
nit Indie terugkwam met koopwaren; retour offensif, Fr., tegenaanval door een aanvankelijk wijkende partij.

retraite, vr. Fr., terugtocht; wijkplaats; het zich van de wereld
terugtrekken; ook zooveel als taptoe ; retraite-huis, R.-Lath.
stichting, waar men zich een poos en retraite kan begeven, d.i.
zich geheel van de wereld afzonderen.

retrancheeren, Fr., verschansen; retranchement, verschansing.
retribueeren, Fr., salaris of belooning (retributie, y r.) geven.
retro satanas ! Lat., terug (van mij), satan I
retrogradeeren, Fr., achterwaarts gam, (ook fig.).
retrospectief, Fr., wat verband houdt met het verleden (letterlijk:
wat terug doet zien), een retrospeclieve tentoonstelling bijv.
geeft ons een beeld van de ontwikkeling van eenig y ak, kunst of
wetenschap van den vroegsten tijd tot op heden.
reunie, y r. Fr., hereeniging; gezellige bijeenkomst (van oud-gedienden, oud-studenten, enz.).
reusseeren, Fr., slagen.
revaccinatie, y r., herhaalde vaccinatie (z.a.).
revanche, yr. Fr., genoegdoening, wraak, vergelding; nienwe partij
om bet verlies der eerste to herstellen; zich revancheeren, een
tegenbeleefdheid bewijzen.
reveille, vr. Fr., ochtendsignaal bij de soldaten; reveil, o. herleving
(inzonderheid op godsdienstig gebied).
revenons a nos moutons ! Fr., laat ons tot onze schapen (ons eerste
onderwerp van gesprek) terugkeeren 1
revenu, o. Fr., inkomen; revenuen, inkomsten.
reverend, Eng., eerwaarde.
reverentie, yr. Fr., ontzag, eerbied, eerbetuiging; nijging, buiging.
reverie, yr. Fr., droomerij, mijmering, gepeins.
revers, m. Fr., keerzijde; opslag, omslag; fig.: tegenspoed.
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review, Eng., tijdsclirift, maandblad, recensie, aankondiging ( =
revue, Fr.); reviewer, recensent.
revindicatie, y r. Fr., terugvordering, tegeneisch.
revideeren, her-, na-, over-, doorzien; revisie, y r. Fr., herziening

(van een vonnis); tweede drukproef ; het nazien van ambtelijke
rekeningen; revisionisme, o., richting in de soc.-democratic, die
zich meer toelegt op het verkrijgen van dadelijke verbeteringen,
dan op het verwezenlijken van het socialistisch ideaal; revisionist, aanhanger van die richting; revisor, ambtenaar, belast met
het nazien van ambtelijke administratie.
revival, o. Eng., plotselinge herleving van den godsdienst in een
bepaald gebied (gelijk in 1906 in Wales).
revocatie, Yr. Fr., her- of terugroeping, intrekking; ontzetting uit
een ambt.
revolteeren, Fr., in opstand brengen of komen; revoltant, stuitend;
revolutie, yr., omwenteling (inzonderheid staatsomwenteling),
algeheele verandering of vervorming; omwenteling van een ster
om een ander hemellichaam; revolutionair, om-wentelingsgezind;
revolutioneeren, een omwenteling teweeg brengen (in).
revoqueeren, Fr., terugroepen; ontzetten uit ambt of waardigheid.
revue, Yr. Fr., wapenschouwing, monstering ; o y erzicht ; naam van
vele maandschriften ( = review) ; de revue passeeren, gemonsterd
nauwkeurig bezien worden.
rex, Lat., koning ( y r. regina) ; rex apostolicus, apostolisch koning
(titel van den honing van Tongarije); rex catholicus, katholiek
ironing (titel van den honing van Spanje); rex fidelissimus, allergeloovigste koning (titel van de vroegere koningen van Portugal).
rez de chauss&e, in. Fr., benedenste of gelijk y loersche verdieping
rhachitis, zie rachitis.
rhapsoden, Gr., samen y oegers van gezangen," rondtrekkende zangers bij de oude Grieken; rhapsodie, y r., mengelwerk; nit verschillende fragmenten bijeengebracht geheel (inz. als muziekterm).
rhetor, Gr., redenaar; leeraar in de welsprekendheid, rheotoriek of
rhetorica, y r., welsprekendheid; rhetorisch, redekunstig.
rhinoceros, m. Gr., neushoorndier.
rhizophoren, Gr., boomen met luchtwortels.
rhododendron of rhododendrum, in. Gr., alpen- of bergroos.
rhomboöder, o. Gr., lichaam dat begrensd wordt door zes scheeve
ruiten (rhomben).
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rhythmisch, Fr., wat tot het rhythme behoort, waar rhythmus in is:
rhythmus m., of rhythme, Gr., symmetrische rangschikking en
regelmatige afwisseling van sterk en zwak betoonde kianken in
een versregel of muzikale phrase, enz.
richard, F r. rijkaard.
ricinus-olie, vr., wonder-olie.
ricksha, zie jinriksja.
ricochetteeren, Fr., het weder opspringen en zijn baan vervolgen
van een projectiel, wanneer het den grand of het wateroppervlak
raakt.
rideau, m. Fr., voorhang, gordijn; (aan 't eind van een tooneelstuk:)
het scherm valt; ook: haastig opgeworpen veldverschansing.
ridendo dicere verum, Lat., lachende de waarheid zeggen (aanh.
uit IToratius).
ridicuul, Fr., belachelijk.
rifle, Eng. buks; rifleman, Eng., scherpschutter (mrv. riflemen).
right or wrong-my country ! Eng. spreuk: recht of onrecht, (ik
hood het met) mijn land!
rigiditeit, yr. Fr., onbuigzaamheid, onverbiddelijkheid.
rigorist, Fr., persoon die de strengheid zijner beginselen overdrijft;
rigorisme, uiterst strenge zedeleer; rigoreus, streng, onbarmliartig ; rigueur, y r., strengheid, hardheid; de rigueur zijn, beslist vereischt worden; a la rigueur, in 't ergste geval.
rimboe, Mal., woud, wildernis, ontoegankelijk oord.
rinforzando, It. muz., al sterker wordend.
ring, m. Eng., soort van kartell, vereeniging van industrieelen, die
niet alleen een z.g. pool,vormen, d.i. him grondstoffen gezamenlijk
inkoopen om hun le veranciers in hun inacht to krijgen, loch ook
gezamenlijk niet aangesloten concurrenten dood-concurreeren.
ringgit, Mal., rijksdaalder.
rio, in. Sp., rivier.
riposteeren, Fr., snel en treffend antwoorden, dadelijk hervatten.
riscant, of risquant, Fr., gewaagd, gevaarlijk; risqueeren, wagen;
de kans beloopen; risico, o. It., het gevaar (inz. dat van schepen
om to vergaan); het gevaar waarvoor geassureerd is; kans op
verlies.
ritardando, It. muz., langzamer wordend.
rituaal, o. Lat., in het algemeen elk voorschrift volgens hetwelk
plechtige handelingen worden ingericht; (speciaal:) de inrichting
van kerkelijke diensten; ritualisme, o., in de Engelsche Kerk
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die richting, welke de beteekenis der godsdienstige plechtigheden tracht te vergrooten en zoodoende tot het R.-Katholicisme
nadert; ritueel, tot het kerkgebruik behoorend; ritus, m., kerkgebruik, wijze van eeredienst.
risee, y r. Fr. voorwerp van bespotting.
risum teneatis, amice?, Lat., kunt gij uwlach weerhouden, vriend ?
rivaliseeren, Fr., wedijveren; rivaliteit, yr., naijver.
river, Eng., rivier; Riviera, yr. It., oever- of kustland, speciaal een
streek tangs de Middellandsche Zee; rivi6re, vr. Fr., rivier; halssnoer van diamanten.
roastbeef, Eng., geroosterd rundvleesch.
robe de chambre, Fr. = chambercioak, Eng., z. a.; robe entravee,
damesrok, welke aan de voeten zeer nauw is, zoodat de draagster
maar heel kleine passen kan maken.
robuust, Fr., sterk, krachtig.
Robert Macaire, naam van een beruchten Franschen dief en inbreker, vandaar zooveel als: boef.
Rock, naam van een fabelaclitigen grooten vogel nit de Oostersche
sprookjes.
rocking-chair, Eng., schommelstoel.
rococo (stiji), Fr., een naam welke gegeven is aan den stijl uit den
tijd van Lodewijk XV (eerste helft van de 18de eeuw),
roebel, m., Russ. munt van f 1.90; de papieren roebel geldt even 114
daarvan.
rogatoire commissie, rechterlijke commissie welke elders een onderzoek gaat instellen.
roi, Fr., koning; rois fainéants (lett. nietsdoende koningen), naam,
dien men gaf aan de laatste koningen uit het Merovingische huis
(omstreeks 700).
Romaansch, afstammend van de Latijnen;, naam van den bouwstijl in de Lat. landen van de 5e tot de 12e eeuw; romance, yr.
Fr., zangstukje over eenig teeder of treffend onderwerp; romancero, in. Sp., verzameling Spaansche verzen, die een of andere helden- of liefdesgeschiedenis bevatten; romancier, romanschrijver ; romanciOre, romanschrijfster, romanesk, fabelachtig,
wat aan een roman ontleend schijnt; hartstochtelijk, dwepend
als een romanheld(in); roman-feuilleton, m. Fr., roman, die
als feuilleton verschijnt en gewoonlijk nog al „drakerig" is;
romantiek, schrijfwijze dergenen, die in het begin der 19de
eeuw braken met den tot toen gevolgden stijl en methode der
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oude klassieken; romantisch, dichterlijk, schoon, verrukkelijk.
Roma aeterna, Lat., het eeuwige Rome; Roma locuta (est), causa
finita (est), Lat., Rome (de paus) heeft gesproken, de zaak is
(dus) afgedaan.

ronggeng, Mal., dansmeid.
ropie of ropij, yr., Indische munt (in goud pl.m. / 18.—; in zilver in
diverse waarden).

rosaceeen, plantenfamilie der roosachtigen.
rosarium, o. Lat., rozenkrans ; rozengaarde.
Rossinant(e), het paard van Don Quichotte ; knol.
rotan, Mal., rotting.
rotatie, yr. Fr., wenteling, draaiing, beweging om de as; rotatiepers, pers waarop de gestereotypeerde vormen gebogen om cylinders worden bevestigd.

rotonde, yr. Fr., rond, door een koepel overdekt gebouw; rond tuinhuis ; rond gesneden mantel, die in groote plooien neervalt.

roturier, Fr., persoon van burgerlijk afkomst.
roué, Fr., voornaam losbol (begin 18e eeuw).
rouge-et-noir, o. Fr. (rood- en -zwart), soort kansspel met kaarten
en ballen.

roulette, yr. Fr., kansspel waarbij de winner wordt aangewezen door
het stilhouden van een kogeltje bij een bepaald cijfer op een
draaibare schijf.
route, vr. Fr., weg, tocht, koers.
routine, yr. Fr., vaardigheid door langdurige oefening verkregen;
sleur; slender; geroutineerd, door oefening bekwaam geworden.
royaal, Fr., koninklijk; mild; royalisme, o., koningsgezindheid ;
royalist, koningsgezinde.
royeeren, Fr., doorhalen, schrappen.
row, Eng., opstootje, vechtpartij.
rubber, Eng., gomelastiek.
rubbish, Eng., rommel; nonsens.
rubriek, yr. Fr., afdeelin Y, klasse, soort; opschrift.
ruche, yr. Fr., geplooid bkanten oplegsel of boa.
Rucksack, m. D., rugzak, reiszak, die met riemen over de schouders
op den rug gedragen wordt.
Riicksicht, vr. D., inachtneming; toegevendheid, verschooning;
riicksichtslos, nets ontziend, onverbiddelijk, zonder ergens rekening mee to houden.
rudimenten, o. mrv. Fr., eerste beginselen van een wetenschap of
18
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kunst; eerste sporen van een orgaan in wording; rudimentair,
alleen de eerste beginselen omvattend.
ruine, yr. Fr., bouwval, puinhoop ; ondergang, verwoesting; rufneeren, maatschappelijk ten onder doen gaan; ruineus, wat
buitensporige uitgaven eischt.
Rule Brittannia ! Eng., Heersch Brittannial aanvangswoorden van
het Engselche volkslied van dien naam.
rumineeren, Fr., herkauwen; nog eens wikken en wegen.
rumor in casa, Lat. (drukte in huis), opschudding in een bepaalden
kring.
rumpsteak Eng., uitgezochte qualiteit biefstuk, uit het bilstuk
gesneden.
run, Eng., groote toeloop, het bestormen van een bank, bijv. door
een menigte, die betaald wil worden.
Rus, Barg., politie-agent; russophiel, Russenvriend; russophoob,
Russenhater.
ruse de guerre, yr. Fr., krijgslist.
rush, Eng., snelle loop; laatste krachtsinspanning der deelnemers
aan een wedstrijd als ze dicht bij het einddoel zijn.
rusticiteit, yr. Fr., boerschheid, landelijke onbeschaafdheid; rustiek,
boersch, onbeschaafd.

S.
S., St., Sct. = Sint, Saint, Sanct, de heilige; sc. = sculpsit, (hij)
heeft het gegraveerd; S. E. & 0. = salvo errore et omissione,
behoudens vergissingen en verzuimen (op kassiersrekeningen);
s. g. d. g. = sans garantie du gouvernemt, zonder waarborg der
regeering; S. J. = Societatis Jesu, tot de Societeit van Jezus (de
Jezulten-orde) behoorend; s. I. e. a. sine loco et anno, zonder
plaatsnaam of jaartal (van uitgaven); s. t. of s. s. t. t. = salvum
titulorum, behoudens zijne titels (op adressen); s. v. pl. = s'il
vous plait, als 't u belieft; S. P. Q. R. = senatus populusque
Romanus, de senaat en het yolk van Rome; s. v. v. = sit venia
verbo, Lat., men veroorloove dit woord, met verlof gezegd.
sabel, in de heraldiek of wapenkunde: de zwarte kleur.
sabbath, m. Hebr., de wekelijksche rustdag der Joden
sabotage, Fr., oorspr., het leveren van slecht werk; nu: het opzettelijk beschadigen van werktuigen en verspillen van materiaal door
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arbeiders, om hun patroon concessies of te dwingen (saboteeren) ;
saboteur, werkman die saboteert.
sabreeren, Fr., neersabelen; sabreur, houwdegen, ijzervreter.
saccharine, yr. Fr., wit, zoet poeder dat 300 maal zoo zoet als suiker
is; saccharimeter, werktuig tot bepaling van het suikergehalte.
sacerdotaal, Fr., priesterlijk; sacrament, o., godsdienstige bandeling ter heiliging van dengeen die er het voorwerp van is;
genademiddel (Doop en avondmaal zijn de sacramenten der Ned.
Herv. kerk); sacramenteel, tot een sacrament behoorend; sacramenteele woorden, uitdrukking Welke vast behoort bij het
afdoen van een bepaalde zaak; sacramenteeren, sacreeren, vloeken, te keer gaan.
sachet, o. Fr., parfunizakje.
sachem, Indiaansch stamhoofd.
Sacrê Coeur, Fr., Heilig Hart (van Jezus), voorwerp van aanbidding der Roomsch-Katholieken.
sacrificeeren, sacrifideren, Fr., opofferen.
sacrifizio dell'intelletto, It.; sacrificium intellectus, Lat., offer van
het verstand ; het prijs geven van eigen verstandelijk inzicht
tegenover een boogere (inz. kerkelijke) beslissing.
sacrilegium, o. Lat., heiligschennis.
sacristie, yr., vertrek, tot een R.-K. kerk behoorend, waar gewijde
voorwerpen geborgen en niet-openbare plechtigheden verricht
worden; sacristein, koster.
Sadducedn, bij de Joden aanzienlijke priesters en hun naaste verwanten nit de adellijke
safe, Eng., veilig; als zelfst. nmw.: een veilige plants, inz. een brandkast of kluis; safe deposit, een brandvrije kluis, waarin loketten
verhuurd worden tot het opbergen van effecten (safe-loketten),
enz. ; safety, veiligheid; safety-razor, veiligheidsscheermes; safety-match, Zweedsche lucifer.
saga of sage, yr. (oud-Noordsch), legende, volksoverlevering.
sagaai, yr., lange spies van Kaffers, Negers en Hottentotten.
sagaciteit, yr. Fr., scherpzinnigheid.
sage-femme, yr. Fr., vroedvrouw.
sagittarius, Lat., boogschutter; de Schutter (sterrenbeeld).
salga, soort antilope in de Russ.-Aziatische steppen.
saillie, vr. Fr., naval, geestige zet.
sailor, Eng., zeeman, sailors-home, zeemanshuis.
saint(e), Fr., heilige.
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saison, yr. Fr., seizoen, jaargetijde, bad- of reisseizoen, duur der
wintervermakelijkheden; morte-saison, tijd van het jaar, gedurende welken in bepaalde bedrijven gewoonlijk slapte heerscht.

saki, Japansche drank, vervaardigd door kunstmatige gisting van
rijst.

salarideren, Fr., een salaris of bezoldiging geven.
saldo, o. It., overschot, rest, verschil (in debet en credit); per saldo,
blijft..

salem, T., vrede, vredewensch, groet; salem-alek, vrede zij met U!;
ook: diepe buiging als groet; salemlik, de optocht van den sultan
naar de moskee.

salicyl, v., of salicylzuur, organisch zuur, dat antiseptische, koortswerende eigenschappen heeft en als geneesmiddel veelvuldig gebruikt wordt.
Salische wet, de wet der Saliers of Salische Franken (5de eeuw),
inzonderheid art. 62 daaruit, waarbij de dochters worden uitgesloten van erfenis- en troonopvolging.
salmiak, afk. van sal-ammoniacum, zoutzure amnionialc, salmiakpastilles, huismiddel tegen verkoudheid.
salon, m. Fr., groote zaal; Salon, jaarlijksche tentoonstelling van
schilder- en beeldhouwkunst te Parijs ; Salon des refuses, tentoonstelling der werken, die voor den officieelen Salon geweigerd zijn.
salonfahig, D., geschikt of aangewezen om in deftige kringen toegelaten te worden; salonnier, kappersbediende.
saltimbanque, Fr., kunstenmaker op de openbare straten en markten; Salto mortale, It. (doodelijke sprong), halsbrekend kunststuk ;
te gewaagde onderneming.
salubriteit, yr. Fr., gezondheid, gezonde gesteldheid.
salueeren, Fr., groeten; saluut ! gegroet!; saluut, o., militaire groet;
welkomstgroet door kanonschoten.
Salvation-army, y r. Eng., Leger des Hells.
salve ! Lat., gegroet! welkom!
salvarsan, in 1910 door den D. prof. Ehrlich publiek gemaakt middel tegen syphilis, dat ook wel Ehrlich 606 beet.
sampan, klein zeilschip van bout en bamboe in de Chineesche en
Japansche wateren.
salva reverentia, met alle respect (gezegd); salva venia, Lat., met
verlof (gezegd).
salvo, o., eerbewijs door het afschieten van wapens; een enkele
losbranding van tal van geweren of kanonnen te gelijk.
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samoerai, in Japan de voormalige klasse des krijgers, vormen nu
den lageren adel.
samba!, Mal., gekruide toespijs (bij rijst), bereid van gedroogde
visch of garnalen, kruiderijen, groenten, enz.
sambok, lange ossenzweep in Z.-Afrika in gebruik.
Ar., verstikkend heete, doodelijke wind in
samoem, of samum,
de Arabische woestijnen.
samovar, m. Russ., klein koperen theetoestel.
sample, Eng., monster.
sanatorium. o.,Lat., gasthuis voor zieken of herstellenden (inzonderheid voor longlijders) in een gezonde streek (mrv. sanatoria).
sanbenito, Spr., het met kruisen en duivels beschilderde hemd waarin ketters verbrand werden, ook de evenzoo beschilderde muts.
sanctie, yr. Fr., bekrachtiging, goedkeuring; sanctioneeren, sanctie
verleenen.
sanctus, Lat., heilig (yr. sancta) ; sancta simplicitas, heilige eenvoud
(des geestes).
sanctuarium, o. Lat. sanctuaire, o. Fr., heiligdom; Sanctum Sanctorum. o. het Ifeilige der Ileiligen.
sandsjak, Fr., onderafdeeling van een wilajet (z.a.).
sandwich, Eng., broodje, boterham met vleesch; sandwichman,
man die, met een reclamebord voor en achter zijn lijf, rondloopt.
sangfroid, m. Fr., koelbloedigheid; sanguinisch, Fr. volbloedig,
vurig, driftig, op vliegend.
sanhedrin, o., naam van den hoogen raad der Joden; fig.: machtig
raadscollege.
sanitair, Fr., wat betrekking heeft op het instand houden der gezondheid; (zie ook op cordon).
sans, Fr., zonder; sans comparaison, zonder vergelijking (op andere
punten); sansculotte, naam waarmede in 1789 de aristocraten de
revolutionairen aanduiden, die de culotte (d. i. de korte kniebroek) vervangen hadden door den langen pantalon; sans facon, zonder omslag of plichtplegingen; sans gene, ongedwongen;
sans pareil, zonder weerga; sans peur et sans reproche, zonder
vrees of blaam; sans phrase, zonder onnoodige praatjes; sans
souci, zonder zorg.
Sanskriet, o., de alleroudste taal van Voor-Indie.
sante, yr. Fr., gezondheid; (a votre) sante !, op uw gezondheid!
sapeurs-pompiers heeten in de Fransche gemeenten de brandweerlieden.

278

SAP--SAU.

sapienti sat ! Lat., den wijze genoeg! (d. w. z. een goed verstaander
heeft maar een half woord noodig).
sappeur, Fr., genie-soldaat sneer in 't bijzonder bestemd om loopgraven (sappe's) to maken.
sarabande, yr., Spaansche ernstige dans uit de 17e en 18e eeuw.
sarcasme, o. Fr., scherpe spot, bijtend gezegde ; sarcastisch, seherp,
bijtend, hekelend.
sarcophaag, in. Gr., dat gedeelte van een grafmonument dat de
doodkist voorstelt, al bevat bet niet het lijk zelf.
sarcroom, o. Gr., yleeschuitwas.
sardonisch, Lat., wordt gezegd van een gedwongen onnatuurlijken
lach, ook van een lach die een inwendige smart moet verbergen
en van een boosaardigen, wreeden lach.
sardonis, half-edelgesteente dat uit verschillend gekleurde lagen
bestaat.
Sarekat Islam, Islainitisch verbond (van inlanders in Ned. 0.-Indic).
sargasso, o., Port., drijvend zeewier, dat in de tropische gedeelten
van den Atl. Oceaan uitgestrekte oppervlakten beslaat: de
sargasso-zeeen.
sarong, yr. Mal., Indisch kleedingstuk (een soort rok door een gordel opgehouden) door beide sehsen gedragen.
sas, Fr., (van een sluis), de kohl, de mini-to tussellen de beide sluisde aren.
satanisch, duivelsch.
satelliet, in. Gr., wachter, trawant, onafscheidelijk iemand, begeleidend en dienend persoon; bijplaneet.
sater, zie op satyr.
satineeren, Fr., glad en glanzend maken.
satire, yr—Fr., hekeldicht, hekelschrift, hekelende cede; satiricus,
hekeldichter satiriek of satirisch, liekelend, spottend, bijtend.
satisfactie, yr. Fr., geneegdoening, voldoening; satisfait, tevreden,
volclaan (zie ook op bourgeois).
satraap, in. Gr., Perzisch land yoogd; fig.: willekeurig heerseber.
saturnalien, mry. Lat., de Saturnusfeesten der Ouden; fig.: braspartijen.
satyr of . sater, in. (Gr. fabelleer), veld- of woudgod met bokshorens
en -pooten; fig.: wellusteling.
sauf-conduit, o. Fr., vrijgeleide.
saut, Fr., sprong; saut-de-lit, beddekleedje; saut perilleux3 (lett.
„gevaarlijhe sprong"), sprong waarbij het lichaam in de lucht
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een geheele buiteling v6Or- of achterover maakt; sautoir, zie en
sautoir.
sauveeren, Fr., redden; sparen; sauve qui peut ! redde zich wie kan!;
een sauve qui peut, een ordelooze vlucht.
savanna of savanne, yr. Spr., groote moerassige grasvlakte in N.Amerika, Mexico, Guyana, enz.
savoir-faire, m. Fr. (lett. weten te doen), handigheid geschiktheid,
beleid; savoir-vivre, (lett. weten te leven), wellevendheid, levenswijsheid.
savoureeren, verfijnd genieten van (eten, drinken, een sigaar, enz.)
ook fig. gebruikt.
sawah, yr. Mal., rijstveld in Indie.
sbirre, It., gerechtsdienaar, politie-agent (in Italie).
scabreus, Fr., gewaagd (uit een oogpunt van welvoegelijkheid).
scala,-vr. It., ladder, toonladder; naam van een schouwburg te
Milaan (en sedertdien ook elders).
scalpeeren, Lat., de hooldhuid met het haar (den scalp) van de
hersenpan trekken (oorlogsgebruik der Tndianen); scalpel, een
soort chirurgisch ontleedmes.
scaphander, m. Gr., luchtdichte uitrusting der duikers.
scapulier, o. Lat.. twee aan elkaar verbonden stukjes gewijde stof,
door It- Katholieken wel op borst en rug gedragen als bescherming voor rampen, enz.
scarab(a)eus (mrv. scarabeeen), kever, inz. de heilige kever der
oude Egvptenaren.
scene, yr. Fr., schouwtooneel, plaats die het tooneel in een stuk
verbeelden moet; gedeelte van een bedrijf ; rumoer, opschudding;
scenario, o. It., = mise en scene, (z.a.) ook: korte inhoud van een
tooneelstuk.
scepticisme, o. Fr., leer dergenen die hun oordeel opschorsen, vooral
op metaphysisch gebied; geestesgesteldheid van de personen die
weigeren een algemeen verbreide leer of meening aan te hangen;
scepticus, twijfelaar, ongeloovige; sceptisch, twijfelend aan alles.
Schadenfreude, yr. D., leedvermaak.
Scharf macher, D., persoon die er op uit is politieke, godsdienstige
c.a. geschillen op de spits te drijven.
schema, o. Gr. gestalte, beeld, voorbeeld, schets, ontwerp, model;
schematisch, schetsmatig, als model of voorbeeld.
Schlager, in. D., woord dat succes heeft; deuntje dat „inslaat."
Schlagwort, v. D., klinkend gezegde.
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Schlaraffenland, D., Luilekkerland.
schlemiel, Barg., lummel, ongeluksvogel.
schneidig, D., kranig, echt militair; Schneidigkeit, kranigheid.
scholastiek, o. Lat., schoolwijsheid, inzonderheicl de leerstof en de
methode der middeleeuwsche scholen; scholastiek, schoolsch,
scholastici, ook scholastiekers,
spitsvondig; scholasticus,
de schoolgeleerden der middeleeuwen; lieden die zweren bij de
schoolsche wijsheid zonder met het leven te rekenen; ijdele
woordenkramers.
schon dagewesen, D., reeds bestaan hebbend, nets nieuws onder de
zon.
Schwadron, D. — escadron, (z.a.); schwadronneeren, in escadrons op
elkaar stooten, met den sabel erop inhakken; snoeven, pochen;
schwadronneur, snoever, pocher.
Schwung, m. D., sprong, vaart, verheffing, gloed, stoute vlucht (van
gedachten).
scie,vr. Fr. (lett.zaag), iets vervelends ; vervelend mensch ; dean; het
iemand tot vervelens toe op dezelfde wijze voor den gek houden.
sciopticon, groote tooverlantaarn voor lichtbeelden.
scissie, yr. Fr., scheming, splijting.
scorbuut, o. Lat., scheurbuik.
scoria-bricks, geglazuurde klinkers, vervaardigd nit metaalslakken.
scout, Eng., verkenner, verspieder; zie ook op boy-scouts.
scriba, Lat., secretaris, schrijver; scribent, veelschrijver.
scrips, mrv. Eng., voorloopige bewijzen van aandeel.
scrofulous, Fr., klierachtig.
scrupule, Yr. Fr., gewetensbezwaar; scrupuleus, nauwgezet; scrupuleusheid, (te groote) nauwgezetheid, angstvalligheid.
sculpsit (afk. sc. of sculp.) Lat., heeft het gegraveerd; sculptuur,
yr., beeldhouwkunst of -work, snijwerk; sculpturaal, tot de beeldhouwkunst behoorend; waardig gebeeldhouwd te worden.
Scylla, oudtijds gevaarlijke klip bij Messina; in de buurt was ook
de kolk Charybdis, vandaar: van Scylla in Charybdis vervallen,
van den regen in den drop komen.
sealskin, Eng., bont van de bereide huid van een zeehoud; fluweelachtige stof, die daarop lijkt.
seaman, Eng., zeeman.
season, Eng. = season, Fr.( z.a.).
Secessie-oorlog, de oorlog der Zuidelijke Staten van de Unie, die
zich van de Noordelijke wilden afscheiden (1861).
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Secessionnisten (zij die zich afscheiden), naam eener ultra-moderne
kunstrichting in Duitschland.
second, Fr., tweede; secondair, wat in de tweede plaats komt, van
ondergeschikt belang is; secondeeren of secundeeren, helpen,
steunen, in" de hand werken; secondant, getuige bij een duel;
hulponderwijzer in een kostschool; second-hand books, Eng.,
tweedehandsboeken.
secretariaat, o. Fr., ambt of bureau van den secretaris.
secretie, yr. Fr., afscheiding van stoffen uit het lichaam.
sectaris, Lat., ijverig aanhanger van een secte, d. i. van een kleinere
partij, die zich op godsdienstig of politiek gebied van een grootere afgescheiden heeft; sectie, yr. Fr., insnijding; lijkopening;
afdeeling; sector, m., gedeelte van een cirkel begrensd tusschen
twee stralen en een boog.
skulair, Fr., honderdjarig; wereldlijk (tegenst. geestelijk); secularisatie, yr., het ontnemen -van geestelijke bezittingen aan de
kerk om ze in handen van wereldiijke eigenaars te geven (seculariseeren).
sklentair, Fr., een zittend leven leidend.
sediment, o. Fr., bezinksel; sedimentair, gevornid door bezinksel
uit water (wordt gezegd van de jongere aardlagen in tegenstelling
tot de eruptieve formaties).
sklitieus, Fr., oproerig.
Seid umschlungen, Millionen ! 1)., lett. „weest onthelsd, millioenen"
(citaat uit Schiller, dat vaak aangeliaald word t als citing van algemeene yerbroederingsgeest).
segment, 0. Fr., gedeelte van een cirkelvlak, dat besloten is tusschen
een koorde en het gedeelte van den cirkelorntrek, dat zij ondersteund.
seigneur of sinjeur, Fr., beer (V1. sinjoor).
seismograaf, m., toestel om tijd, dnur en uitgebreidheid van aardschokken te registreeren; seismologie, vr., wetenschap der aardbevingen; seismologisch station, waarnemingspost voor bet bestudeeren van aardbevingen.
selamlik, m. T., ontvangstsalon in een Turksch huis (integenst.
met haremlik, vrouwenbuis); plechtige optocht van den T.
sultan naar de moskee op Vrijdag.
selbstverstandlich, D., vanzelf sprekend.
select, Eng., uitgelezen, keurig; selectie-theorie, de theorie van de
natuurlijke teeltkeus (van Darwin).

282

SEL--SEP.

self-help, Eng., eigen hulp; self-control, zelfbeheersching; selfgovernment, zelfbestuur; het zelf zorgdragen voor de uitvoering
van wetten enz. in een deel des lands door de vertegenwoordiging
van dat landsdeel; self-made man, man die ziclizelf er bovenop
gewerkt heeft.
semaphore, yr. Fr., seintoestel, kusttelegraaf.
semester, 0., Lat., halfjaar.
semi, Lat., half; semi-arts, student die nog maar een examen behoeft te doen om zijn arts-diploma te krijgen.
seminarie, o. Lat., kweekschool (inz. voor R.-K. priesters); seminarist, leerling van een seminarie.
semiotica of semiologie, vr. Gr., de leer der ziekteteekenen.
semitisch, Oostersch, inz. Joodsch.
semper, Lat., steeds, immer; semper idem, steeds dezelfde, steeds
zielizelf gelijk; semper virens, altoos groenend, immer groen.
sen, Japansche munt = 11 , 00 van een yen of dollar.
senaat, in. Fr., de eerste kamer der volksvertegenwoordiging in de
Latijnsche landen; senatus populusque romanus, (afk. S. P. Q. R.),
de senaat en het yolk van Rome; senatus-consult, senaatsbesluit
(tijdens het Fransche keizerrijk); senator, lid van'den senaat.
sen(h)or, sen(h)ora, Port. en Sp., hoer, gebieder; vrouw, gebiedster.
seniel, tat., wat met den ouderdom verband houdt.
senior, tat., de oudere of oudste.i
Seniorenkonvent, o. D., de gezamenlijke leiders der partijen in den
Duitschen Rijksdag, die den gang der werkzaamlieden regelen.
se non 6 vero, 6 bene trovato, It., als het niet waar is, is het toch
aardig bedacht.
sensatie, yr. Fr., gewaarwording, gevoel, opzien; sensationeel, wat
opzien baart.
sensibel, Fr., voelbaar, gevoelig, vatbaar voor indrukken, erkentelijk; sensibiliteit, yr., gevoeligheid; sensiblerie, overdreven
gevoeligheid; sensitief, lichtgevoelig, lieht prikkelbaar; gevoelig
voor od (z.a.); sensualiteit, yr., neiging tot zinnelijk genot;
sensueel, zinnelijk, wellustig.
sententie, yr., vonnis, uitspraak ; zedepreek; sententieus, zin- of gedachtenrijk; bondig.
sentiment, o. Fr., gevoel, denkwijze ; sentimentaal of sentimenteel,
overdreven gevoelig, smachtend; sentimentaliteit, bespottelijke,
overdreven gevoeligheid.
separaat, Fr., afzonderlijk, op zichzelf; separatie, yr., scheiding;
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separatisme, zucht of geest tot afscheiding (in godsdienst en
staatkunde); separatist, voorstander, aanhanger van het separatisme, separator, toestel om vaste stollen van vloeibare af to
scheiden (in de zuivelindustrie, bijv.); separeeren, scheiden.-afscheiden, afzonderen.
sepia, o. Gr., zwart-bruine teekeninkt.
Septembrisades, mrv. Fr., de moorden gepleegd op de Parijsche gevangenen tusschen 2 en 6 Sept. 1792.
septimvir, bij de Romeinen lid van het priestercollege, belast met
het organiseeren der maaltijden ter eere der goden.
septennaat, o. tat., zevenjarige regeeringsperiode of ambtsdour.
septime, Yr., de zevende toon van den grondtoon af gerekend.
Septuaginta, de 70, gezamenlijke naam voor de 72 vertalers van
het 0. Testament to Alexandri6 (200 v. Cllr.).
Septuagesima, yr., de 9e Zondag y 6Or Paschen.
septisch, Gr., bedervend, rottend; bederfwekkend.
sequester, o. tat., gerechtelijk beslag op goederen; sequestralie, yr.,
gereclitelijke beslaglegging; onwettige gevangenhouding;
sequestreeren, beslag leggen op; onwettig gevangen houden.
eraf, serafyn, seraphim, m. Ifebr., vuur- of lichtengel.
serail, o. T., het paleis van den Turkschen keizer; woning van een
voornaam Mohammedaan. (De harem, het vrouwenverblijf, is
daar slechts eon gedeelte van.)
seraskier, T., titel van den lioogst geplaatsten militair, inz. van
den minister van oorlog.
serdar, zie sirdar.
serenade, Yr. Fr., muziekuitvoering voor iemands woning als huldeblijk (inzonderheid 's ayonds).
serenissimus, tat.„.doorluchtigste", yroegere titel van vorstelijbe
personen; in de Daitsche spotbladen is Screnissimus het type
van de bekrompen Dull sche potentaatjes.
sereen, Fr., holder, zuh-er, balm, vredig, gelukkig.
sericultuur, yr. Fr., zijdeteelt.
serie, y r. Fr., reeks, rij.
serieus, Fr., ernstig.
sermoen, o. Fr., predikatie, yermaning.
seroen,:ceroen of seron, in. Port., groote baal tot bet verzenden
van specerijen en drogerijen.
serre, Yr. Fr., geheel of gedeeltelijk met glas afgeschoten ruimte,
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ter kweeking en bewaring van planten, die in ons klimaat in de
openlucht niet of niet zoo goed gedijen.
serum, o. Lat., de waterige vloeistof in de melk en het bloed, die
zich bij het stollen afscheidt; men gebruikt serums uit het bloed
van met een ziekte ingeente dieren, om die ziekte te genezen door
inspiriting ermee: het serum tegen hondsdolheid, bijy.
serviel, Fr., slaafsch, laag, al te getrouw (serviele vertaling); servilisme, o., systematische geest van slaafschbeid, slaafsche denkwijs ; serviliteit, yr., slaafsche onderdanigheid; serviteur, Fr.,
dienaar; beleefde buiging; servituut, o. Fr., dienstbaarheid;
zakelijk recut op het eigendom van een ander: het recut van
waterafvoer, van overgang, enz.; servus, Lat., dienaar, knecht;
servus servorum Dei, knecht der knechten Gods (titel van den
Paus); servi adscripti glebae, (de aan het land waarop zij wonen
als 't ware vastgehechten), omsehrij \ring voor: hoorigen, lijfeigenen.
sestertie, vr. tat., (mrv. sestertien), oud-Rom. zilvermunt ter waarde van 4- 9 cent.
set, Eng., een partijtje (waren), een aantal menschen, die bij elkaar
behooren; als sportterm: een aantal panics (spelen).
setter, in. Eng., patrijsliond.
settlement, Eng., vestiging, kolonie ; settler, kolonist, landverhuizer.
Sevres, porcelain nit de fabriek in de stall van dien naam bij Parijs.
sexe, yr. Fr., het physieke verschil tusschen man en vrouw; het
geheel der individuen van hetzelfde geslacht.
Sexagesima, yr., de 8ste Zondag vOOr Paschen.
sextant, vr. Lat., hoogtemeter, astronomisch werktnig dat het zesde
deal van een cirkel omvat.
sexuaal, of sexueel, het natuurlijk geslacht of de geslachtsdeelen
betreffend.
steer, zie spheer.
sforzando, It. muz., trapsgewijs sterker worden.
shag, Eng., fijngesneden rooktabak.
shake-hands, Eng., het handschudden (als begroeting).
shampooing, Eng., het wasschen van bet hoofd en het Naar.
share, yr. Eng., aandeel, actie.
shawl, yr. Eng., sjaal, groote omslagdoek.
shinto'isme, o., de Japansche staatsgodsdienst, een godsdienstige
vereering der voorvaderen en der natuur.
shed, Eng., loods.
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shed-dak, Eng., een reeks daken in zaagvorm, voor fabrieken veel
gebruikt teneinde groote ruimten to kunnen verlichten.

sheik of sjeik, Ar., oudste, stamhoofd, bevelhebber.
shelter, Eng., schuilplaats; toevlucht voor dakloozen.
sherry, m. Eng., wijn uit Xeres in Spanje.
shilling, m. Eng., schelling ( = 60 cents).
ship, Eng., schip, shippingmaster, persoon (vaak tevens logementhouder of herbergier), die zich belast met het doen aanmonsteren van zeelieden.
sherif, Eng., sellout, landrechter.
shire, Eng., landschap, graafschap.
shock-dood, dood tengevolge van een zeer hevige zenuwaandoening.
shocking, Eng., aanstootgevend, ergerlijk, (als uitroep: foei!).
short-hand, Eng., stenographie, snelschrift.
showroom, Eng., uitstalkamer.
shrapnels, mrv. Eng., met kogels gevulde granaten.
Shylock woekeraar (type uit Shakespeare's Koopman van Venetiê).
si, in chin. samengestelde eigennamen beteekent: westelijk;
siao, klein.
sibylle, Lat., profetes, waarzegster; sibyllijnsch, waarzeggend,
voorspellend.
sic, Lat., aldus; het staat er woordelijk ZOO; sic erat in fatis, Lat ,
zOO stond het geschreven in het boek des noodlots; sic transit
gloria mundi ! zoo gnat de heerlijkheid der wereld voorbij1;
sic volo, sic jubeo, zOO wil ik, zOO beveel ik; sic vos non vobis
mellificatis apes, „zoo maakt gij, o bijen, de honing niet voor
uzelve" ; zoo werkt gij, maar het is niet voor uzelf. (Men gebruikt meestal alleen de vier eerste woorden: sic vos non vobis).
siccatief, o. Lat., snel opdrogend vernis.
side-car, Eng., wagentje voor een persoon, dat ter zijde aan een motorfiets bevestigd is.
Si Dieu n'existait pas, ii faudrait l'inventer, Fr., Indien er geen God
bestond, moest Hij uitgevonden worden (gezegde van Voltaire).
sierra, y r. Sp., gebergte, bergketen.
siesta, yr. Sp., middagslaapje.
si tabula vera, Lat., als 't verhaal waar is.
sights, Eng., bezienswaardigheden; sight-seeing, bet bezoeken der
bezienswaardigheden.
signaleeren, Fr., iemands signalement, d.i. zijn persoonsbesthrijving, opgeven; zich signaleeren, zich onderscheiden.
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signatuur, vr. Fr., onderteekening; kerfje in de drukletters ; volgcijfer op ieder vel van een boek: signet, o.; handzegel, cachet.
significatief, Fr., wat duidelijk een beteekenis heeft, wat een bepaalde gezindheid verraadt.
signora, It., mevrouw, gebiedster ; signore, peer, gebieder.
silent leges inter arma, Lat., onder de wapenen zwijgen de wetten;
in den oorlog worden de wetten terzijde gesteld.
silentium ! Lat., stilte I
silhouette, yr. Fr., schaduwbeeld, omtrek.
silo, m. Sp., onderaardsche bewaarplaats voor graan, enz.
Silvesteravond, Oudejaarsavond.
similia similibus curantur, Lat., gelijke (kwalen) worden door ge1,. hike geheeld (kernspreuk der homeopathen).
simili-diamanten, nagemaakte diamanten.
similigravure, yr. Fr., soort photogravure, waarbij platen in halftonen kunnen worden gereproduceerd.
simonie, yr. Lat., handel in heilige dingen ; verkoop van geestelijke
ambten.
simplex, Lat., het eenvoudige; simplicius, eenvoudig mensch ; sukkel; simplicissimus, de zeer eenvoudige; titel van een bekend
Duitsch satiriek blad; simplicitas, yr., eenvoud, onschuld, onnoozelheid ; simplificeeren, vereenvoudigen.
simulant, Fr., die simuleert (z.a.); simulatie vr. Fr., veinzerij,valsche
vertooning; simuleeren, veinzen, zich voordoen als (een ziekte
simuleeren, bijv.).
simultaan, Fr.,gelijktijdig; simultaan-sêance,vr.,schaakspel waarbij
an meester in het schaken tegen een reeks anderen tegelijk
speelt; simultaneiteit, yr., gelijktijdigheid.
sinecure, yr. Fr., bezoldigd ambt dat tot geen arbeid verplicht.
sine ira et studio, Lat., zonder haat of voorliefde; sine qua non,
zie conditio.
sinister, Fr.. droefgeestig, akelig.
singkek, in 0.-Indie een uit China gekomen Chinees, in tegenst. met
de in Indie geborenen, de peranakan (in Indie gew oonlijk babah
genoemd).
singulariteit, vr. Fr., vreemdheid, zonderlingbeid; singulier, ongemeen, zeldzaam, zonderling.
sinking-fund, Eng., amortisatiefonds, fonds tot delging van staatsschuld.
sinjo, Mal., jongen; halfbloed.
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sinopel, in de wapenkunde: groen.
sinus, in de meetkunde: de loodlijn, die uit een der uiteinden van
een boog neergelaten is op den straal, welke in het andere niteinde van den boog uitkomt.
siphon, m. Gr., bevel, spuitwaterflesch met drukknop.
sinoloog, Fr. kenner der Chineesche taal.
sipoys, de inlandsche troepen in Engelsch 0.–Indie.
sir, Eng. mijnheer, heer ; laagste adellijke titel in Engeland.
sire, Fr. titel, waarmede men eenen koning of keizer aanspreekt;
ook titel van sommige Fr. edelen: de sire van Joinville bijv.
sirene, vr. Fr., zeenimf ; verleidelijk schoone vrouw ; mist- of signaalhoorn;
onweerstaanbare
sirih, Mal., zie betel.
sirocco, in. brandend heete Z.O.-wind in de Middellandsehe Zee en
op de kusten van Afrika.
sirdar of serdar, Perz., inlandsch hoofd; in Egypte: de opperbevelhebber van bet leger.
Sisyphus-werk (Gr. fabell.: Sisyphus was veroordeeld om in de
onderwereld onophoudelijk een grooten steen tegen een berg op
to rollen, vanwaar die telkens weer omlaag viel), harde, doellooze
arbeid.
situatie, yr. Fr. ligging, fig.; toestand ; situeeren, liggen; plaatsen.
sit venia verbo, zie s. v. v.
si vis pacem, para bellum, Lat. indien gij vrede wilt, bereid u ten
oorlog.
sixpence, Eng., halve shilling = 30 cents.
sjaak, sjakies, Barg., kalm (I-Tou je maar sjakies).
sjah, Perz. koning.
sjambok, in Z.-Afrika: korte zweep.
sjan, in Chin. samengestelde eigennamen - _ berg; sjang
o pp er....
sjeich, sjeik, Ar. bevelhebber van een Arabischen stain; sjeich
oel Islam, titel van den groot mufti, bet hoofd der ulema's (z.a.).
sjerifijnsche Rijk (Het), Marokko.
sjikse, Barg., Christenmeid.
skalde, (Noordsch) dichter of zanger bij de oude Noordsche volken.
Skat, in Duitschland zeer verbreid kaartspel, dat door drie personen
gespeeld wordt met 32 kaarten.
skating, Eng., het rijden op rol-schaatsen; skating-rink, baan voor
skating.
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skelet, o. Fr., geraamte.
sketch, Eng., schets, schema; naam van een bekend Eng. geillustreerd weekblad.

ski, m., Deensch, lange, platte sneeuwschaats; ski Wing, sport, die
bestaat in het zich op ski's door een paard laten voorttrekken.
skiff, Eng., smalle, lichte roeiboot.
skiagraphie, vr., het maken van beelden met behulp van Röntgenstralem

skilled labourer, Eng., arbeider die een bepaald vak geleerd heeft;
vakarbeider. (tegenst. unskilled labourer).
Skoepsjtina, y r., wetgovende vergadering in Servie en Montenegro.
skyscraper, Eng. „hemelkrabber" of ..wolkerkrabber", Amerikaansch torenhuis, reusachtig gebouw met tallooze verdiepingen.

slang, Eng., zêer gemeenzame, eenigszins platte en min of meer onjuiste taal of uitdrukking, in bepaalde standen of liringen gebruikelijk ( = Fr. argot).
slavophiel, Russenyriend; slavophoob, Russenhater.
sleeping-car, Eng., spoorrijtuig met slaapplaatsen.
slendang, Mal., katoenen of zijden doek die de Javaansche vrouwen
over den schouder dragen als zij uitgaan.
sloome duikelaar, Barg. lamme, hue kerel.
slum Eng., slop, ach terbuurt (vandaar: het slumwerk van het Heilsleger).
smalah, vr. Ar., de wagons en Lenten van een Ar. hoofd in Algiers
of Marokko.
smart, Eng., fijn, chic, naar de laatste mode of smaak.
smeris, Barg., politie-agent.
smoking, Eng., soort heerenjaquet van zwart laken, dat bij diners
enz. gedragen wordt ; ook: het rooken; no smoking allowed, verboden to rooken.
smoutwerk, in de zetterijen in tegenst. tot het platte zetsel (bockwerk, tekst 'van couranten, enz.) de advertenties, het handelsdrukwerk, enz.
sneer, m. Eng., hoon, bespotting, hoonende grijns, stekelige zet.
Sobranje, y r., wetgevende vergadering in Bulgarije.
sobrietas, vr. Lat., matigheid.
sociaal, Fr., wat betrekking heeft op de maatschappij ; sociaal-democraat, aanhanger van de sociaal-democratie, yr., der leer dus
die het socialisme (z.a.) voorstaat, gepaard aan eene volksregeering; sociale economie, die economie (z.a.) welke van de behoef-
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ten der gemeenschap uitgaat; sociabel, gezellig, van prettigen
omgang; socialisme, o., de leer dergenen, welke de maatschappij
geheel wenschen te hervormen door het brengen aan de gemeenschap van alle voortbrengingsmiddelen en door den arbeid en de
voortbrengselen ervan over alien te verdeelen ; socialist, aanhanhanger Bier leer; socioloog, beoefenaar der sociologie, yr., d. i. der
kennis van de maatschappelijke verschijnselen en der wetten,
welke die beheerschen.
society, Eng., gezelschap, genootschap, maatschappij; de deftige
kringen.
Sociniaan, aanhanger van het Socinianisme, de ketterij van Socinus
(16e eeuw), die de goddelijkheid van Jezus verwierp.
soedah, Mal., laat maar blijven; al genoeg!
soerat, Mal., brief.
soesah, yr. Mal., drukte, last, zorg, hinder, inoeite, omslag, onrust.
soesoehoenan, Mal., keizer.
scour, Fr., zuster; scour de charite, liefdezuster.
softa, Perz., kweekeling der moskeescholen, waaruit de ulema's
(z.a.) voortkomen.
soi-disant, Fr., zoogenaamd, gewaand.
soigneeren, Fr., verzorgen, zorgvuldig verple o-en of behandelen.
b
avond-partij
soirée, yr. Fr., avond; avondpartij; soirée dansante,
waarop gedanst wordt; soirée musicale, avondpartij waarop gemusiceerd wordt.
soit ! Fr., het zij zool good!
soja, naam van eon Jap. plant, die de soja-boonen levert, waaruit
de soja, een pikant saustoevoegsel, bereid wordt.
soldatesk, Fr., op soldatenmanier ; soldatesca, yr. It., soldatesque,
yr. Fr., tuchtelooze bende soldaton.
solfatara, yr. It., krater welke alleen zwaveldampen en gassen uitstoot.
solicitor, Eng., procureur, die als raadsman, niet als pleiter optreedt.
solfége, vr. Fr., zangoefening alleen op noten (dus zonder woorden).
solidair, Fr., solidariteit betrachtend; solidariteit, yr., het instaan
van allen voor een; het betrachten van wederzijdsch hulpbetoon
op grond van gemeenschappelijke belangen; solide, stevig, betrouwbaar, degelijk; soliditeit, vr., stevigheid, enz.
soli Deo gloria! Lat., aan God alleen zij de eon!
solitair, m. Fr., diamant, die gemonteerd is, zonder door kleine
diamantjes omringd te zijn.
19
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sol justitim illustra nos, Lat., de zon der gereehtigheid verlichte ons.
sollicitant, Fr., degeen die solliciteert, d.i. dringend verzoekt of naar
een post dringt.

solo, It., in samenstellingen: alleen; solo, yr., muziek- of zangstuk
dat door een kunstenaar alleen uitgevoerd wordt, soms met begeleiding.
solstitium, o. Lat., zonnekeerpunt, zonnewende.
solutie, vr. Fr., oplossing.
solvabel, Fr., of solvent, Lat., in staat om te betalen; solventie of
solvabiliteit, yr., het in staat zijn om te betalen.
sombrero, m. Sp., breedgerande Spaansche hoed.
Something is rotten in the state of Denmark, Eng., Er is jets rot in het
rijk Denemarken (aanhaling nit Hamlet van Shakespeare).
sommair, Fr., kort, zonder formaliteiten, beknopt.
sommatie, vr. Fr., (gereehtelijke) aanmaning, opeisching; sommeeren, aanmanen, opeischen.
Sommerfrischler, in. D., iemand, die een deel van den zomer voor
zijn genoegen op het land doorbrengt.
sommiteit, Fr., fig. persoon die boven alien uitblinkt door zijn talenten, zijn kennis, zijn vermogen, enz.
somnambulisme, op een diepen slaap gelijkende toestand, die Of
vanzelf kan ontstaan (slaapwandelen, bij v.), Of door magnetisme
kan worden teweeggebracht, en waarin de slapende persoon
(somnambule) allerlei z.g. mystieke vermogens bezit: helderziendheid, enz.
sonate, Fr., muziekstuk (voor instrument), bestaande nit 3 a 4 gedeelten van verschillend karakter.
sonde, yr. Fr., stift om wonden te peilen; sondeeren, peilen.
song-and-dance-girls, Eng., lett. „tang- en dansmeisjes," meisjes,
die in variètes zingen en dansen.
sonnet, o. Fr., dichtstukje van 14 regels, verdeeld in 2 vierregelige
en 2 Brie regelige strophen.
sonoor, Fr., helder klinkend.
sophisme, o. Fr., drogrede ; sophist, drogredenaar, degeen die spitsvondigheden debiteert of opzettelijk valsche gevolgtrekkingen
maakt; sophistisch, spitsvondig, bedriegelijk.
soporatief, Lat., slaapwekkend (middel).
sopraan, yr. Fr., hooge vrouwenstem.
sorbet, Ar., ijsdrank, bereid met vruchtensap en eenigerlei alcoholischen drank.
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sorteeren, It., uitzoeken, afdeelen; goed gesorteerd zijn wordt gezegd
van een koopman die een behoorlijke verscheidenheid van artikelen in voorraad heeft; teweegbrengen; sortie, yr. Fr., uitgang,
uitval ; manteltje; Sortiment, o. D., verscheidenheid van voorradige artikelen; goederenvoorrrad.
sosie, Fr., dubbelganger.
totnia, yr. R. (het „honderd"), afdeeling kozakken, thans meest
150 man.
sotto voce, It., met zachte stem.
sou, m. Ir., halve stuiver.
soubrette, Fr., nuffige, shiwe kamenier.
soiche, yr. Fr., stamregister; in een bon- of quitantieboekje: bet
gedeelte dat niet afgescheurd wordt.
souffieur, Fr., degeen die in den schouwburg souffleert, d. w. z.
de spelers, wie bun gelieugen in den steek laat, voorzegt.
souffre-douleur, Fr., zondebok; souffreeren, lijden; toelaten.
sounderen (van 't Eng. sound, geluid), telegrammen op 't gehoor
of opnemen.
souper, soul* o. Fr., avondmaaltijd; soupeeren, den avondmaaltijd
gebruiken.
souple, Fr., lenig, buigzaam; handelbaar.
sourdine, vr. Fr., demper.
sous, Fr., onder; souschef, onderclief ; sous-entendu, stilzwijgend
inbegrepen; sous-main, legger om op to sehrijven; soussol, zie
souterrain.
souspieds, mrv. Fr., voetriemen aan broek of slobkonsen.
soutache, yr. Fr., fijn koord voor garnituren.
soutane, yr. Fr., bet kleed der R.-K. geestelijken.
souteneur, Fr., man, die leeft van de verdiensten van een publieke
yro
souterrain, Fr., onderaardsch gewelf kelderverdieping.
south, Eng., Zuid, zuidelijk.
souverein, of soeverein, Fr., worst die onbeperkt heerscht, alleenbeerscher; ook wel „worst" in 't algemeen; souvereiniteit,
yr., alleenheerschappij.
sovereign, m., Eng. count ( = pl. m. / 12).
so wie so, I)., in elk geval; Loch reeds.
spahi, Turksch ruiter, inlandsch miter in Fransch Afrika.
spanceeren, wandelen.
Spartaansch, gestreng, niet verwijfd, hard (als in 't oude Sparta).
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spasme, o. Gr., kramp ; spasmodisch, krampachtig.
spatie, yr. Lat.,tusschenruimte ;stiftje om ruimte te houden tusschen
de drukletters ; spatieus, ruim; spatideren, ruimte laten tusschen
de drukletters.
speaker, Eng., voorzitter; mister speaker !, mijnheer de voorzitter!
speciaal, Fr., bijzonder, afzonderlijk, bepaald; specialiseeren, afzonderlijk in- of verdeelen; specialiteit, yr., bijzonderheid; persoon die zich aan een enkelen tak van kunst en wetenschap wijdt
(in deze beteekenis is specialist verkieslijker), species, yr., Lat.
soort; specie, yr., klinkende munt; specieus, schoonschijnend,
misleidend; specificatie, vr., nauwkeurige, stuksgewijze opgaaf;
specificeeren, nauwkeurig, stukgewijs opgeven; afzonderen, in
soorten verdeelen; specificum, of specifiek middel, algemeen gebruikelijk geneesmiddel voor bepaalde ziektegevallen; specifiek,
soortelijk; specimen, o. Lat., (mrv. specimina) proeve (van bewerking), plan, model.
spectator, Lat., toeschouwer, waarnemer, opmerker.
spectraal-analyse, yr. Fr., onderzoek naar de grondstoffen van
vlammende lichamen door ontleding der kleur in een daartoe bestemd instrument (spectroscoop) ; spectrum, o., de kleurenreeks
die men verkrijgt door ontleding van het licht.
speculatie, yr. Fr., bespiegeling; handelsonderneming gebaseerd
op niet zeker te berekenen winstkansen; speculant, die speculeert, d.i. een speculatie op touw zet; speculatief, bespiegelend;
zich leenend tot een speculatie (effecten, enz.).
speech, m. Eng., redo; speechen, een redevoering houden.
spendeeren, D., ten koste leggen, besteden.
spes, Yr. Lat., hoop; spes patrire, hoop des vaderland, d.i. de jeugd.
spheer of steer, yr. Gr., bol, kring, hemel- of aardbol ; werktuig dat
een hemelbol voorstelt; loopbaan; gezichtskring; uitgebreidheid
van iemands kennis, invloed, enz.,; gebied; spheroide, yr. Fr.,
lichaam, dat in vorm den bol nabijkomt, loch ietwat gerekter of
ietwat platter is; spherisch, bolrond.
Sphinx, yr. Gr., fabell. monster half vrouw, half leeuw, dat zich bij
Thebe ophield, den voorbijgangers een raadsel opgaf en verslond
wie het niet konden oplossen; fig.: raadselachtige vrouw.
spionnitis, schertsende naam voor ziekelijke spionnenvrees.
spirillen, spiraalvormige bacterien.
spiritisme, o. Fr., de leer der spiritisten, d.i. dergenen die gelooven
dat door middel van een medium (z.a.) levenden zich in verbin-

SPL—STA.

293

ding kunnen stellen met de geesten van afgestorvenen, spiritualien, mrv. geestrijke dranken ; spiritualisme, o. wijsgeerig stelsel hetwelk het bestaan der ziel als een zuiver geestelijk, onstoffelijk iets aanneemt; spiritualist, aanhanger van die leer; spiritueel,
geestig, geestelijk, onlichamelijk; spirituosa, mrv. = spiritualien.
splendid isolation, Eng. (lett. schitterende afzondering), het fiere
opzichzelf blijven staan, zonder aansluiting bij anderen te zoeken.
spleen, o. Eng., miltziekte ; zwaarmoedigheid (met neiging tot zelfmoord) ; gemelijkheid.
spolieeren, Lat., berooven, met geweld ontnemen of onthouden;
spoliatie, y r., berooving, wederrechterlijke onthouding.
spontaan, Fr., vrijwillig, vanzelf, uit eigen beweging; spontane
generatie of generatio spontanea, Lat., de „oerteelt," het ontstaan
van organische nit on-organische stof ; spontaneiteit, vr., de eigenschap van spontaan te handelen.
sporadisch, Gr., verstrooid, hier en daar voorkomend.
sport, m. Eng., alle soorten uitspanningen waarbij vaardigheid en
lichaamskracht vereischt worden: gymnastiek, spelen, wedrennen, enz.; sportief, `pr at met sport in verband taat; sportsman,
mrv. sportsmen, sportliefli ebb er.
spurt, m. Eng., bij een wedstrijd: plotselinge inspanning (tegen het
einde) om vOOr te komen.
sputum, o. Lat., vocht dat uitgespuwd wordt.
square, o. Eng., openbaar plein, in het midden beplant.
squatter, Eng., kolonist in de Far-West, (z.a.) die zich vestigt op
maagdelijken grond.
squaw, vrouw van een N.-Am. Indiaan.
Stabat Mater, Lat., de Moeder (van Jezus) stond (aan het kruis),
beroenad R.-Kath. kerkgezang.
stabiel, Fr., duurzaam, bestendig; stabiliteit, vr., duurzaamheid,
bestendigheid, vastheid.
staccato, It. muz., duidt aan dat van een reeks Omar snel opvolgende noten, ieder afzonderlijk duidelijk ten gehoore gebracht
moet worden.
stadion, o. Gr., loop- of renbaan; lengtemaat (125 schreden).
stadium, o. Lat., graad ; afzonderlijk tijdperk in een ontwikkeling
(van een ziekte bijv.).
stagnatie, vr. Fr., stilstand, stremming, staking.
stalactiet, m. Gr., druipsteen (aan een grotgewelf).
stalagmiet, m. Gr., druipsteen (op den bodem van een grot).
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stalle, Yr. Fr., afzonderlijke genummerde zitplaats vooraan in een
schouwburg.
stanniool, o., bladtin, tinfoelie.
stante pede, Lat., op staanden voet, onmiddellijk.
stand, m. Eng., tribune bij wedrennen; schietbaan; afdeeling voor
een inzender op een tentoonstelling.
standing, Eng., rang, stand, positie.
starost, Russ., hoofd van een dorpsgemeenschap, dorpsschout; in
Boheme: burgemeester.
stars and stripes, Eng., de sterren en strepen, d.i. de ylag der Ver.
Staten.
start, m. Eng., punt van vertrek (bij de wedrennen); starter, degeen
die bij wedrennen het sein tot den afrit geeft.
stanza of stanze, yr., It., achtregelige Italiaansche strophe.
stater, m. Gr., Grieksche zilveren munt uit de oudheid, van afwisselende waarde (2 a 4 drachmen).
statief, o. Lat., voetstuk voor optische en andere instrumenten.
station n air, Fr., blij vend, stilstaand, niet yeranderend ; station n eeren ,
een standplaats hebben of go-yen.
statisticus, beoefenaar der statistiek, Yr., der wetenschap die ten
doel heeft het methodisch groepeeren van maatschappelijke
feiten, voor zoover die door cijfers uitgedrukt kunnen worden;
statistisch,volgens de statistiek, tot de statistiek behoorend of er toe
dienend.
Statthalter, D., stadhouder, titel van het regeeringshoofd van het
D. Rijksland Elzas-Lotharingen.
statueeren, Fr., oprichten, vaststellen; zie exempel.
statuette, yr. Fr., Klein standbeeldje, beeldje.
status, m. Lat., staat, toestand; status quo, toestand waarin een
zaak tot dusverre was; status quo ante, de toestand zooals vroeger (vOOr een oorlog, bijv.).
statuur, yr. Fr., gestalte, lichaamsbouw.
statutes, mrv. Lat., reglementsbepalingen.
steak, Eng., lapje runds- of varkensvleesch.
steam, Eng., stoom; steamer, stoomboot; steam-boiler, stoomketel;
steam-engine, stoommachine; steam-launch, stoomsloep ; steamwinch, stoomlier.
stearine, yr., hoofdbestanddeel der vetten, gezuiverde talk.
Steels, naam lien men in de wandeling geeft aan de aandeelen van
den N.-Am. staaltrust, de United States Steel Corporation.
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steeple-chase, yr. Eng., wedren over hindernissen naar een bepaald
doel (een toren in de verte, bijv.).
stenograal, snelschrijver; stenographie, Yr., snelsehrijfkunst; stenogram, o., het door stenographie opgeteekende.
Stentorstem (Gr. fabelleer), buitengewoon zware stem.
stereometrie, yr. Gr., meetkunst der lichamen.
stereoscoop, m., optisch werktuig waardoor men vlakke beelden als
verheven kan zien.
stereotiep, Fr., vaststaand, onveranderlijk; stereotypeeren, het
drukken door middel van vaste vormen, vervaardigd door het
gieten van kokend metaal in een matrijs, d.i. een afdruk der gezette bladen in papierstof. (De matrijs is dus bet negatieve beeld
der letters en de metalen worm wordt weer positief); stereotypie,
yr., het gieten der vaste vormen; plaats waar dat geschiedt.
steriliseeren, Fr., steriel (lett. onvruchtbaar) maken, het dooden
van de levende kiemen, die zich in een stof mochten bevinden.
stethoscoop, werktuig om mee te ausculteeren (z.a.).
steward, Eng., hofmeester aan boord; rentmeester ; stewardess,
hofineesteres.
Stichwort, o. D., op het tooneel: het laatste woord dat een speler
zegt en waarna een ander moet invallen; in woordenboeken,
encyclopaedieen, enz. het meestal met vette letter gedrukte
woord voor aan den regel, dat nageslagen wordt.
Gr. lidteeken, punt, vlek, merk, brandstigma, o. mrv.: stigmata, Gr.,
merken, brandmerken.
merk; stigmatiseeren, met
stileeren, in goeden stij1 opstellen of teekenen; stilist, die goed
stileert.
stilet, o. Fr., kleine dolk ; peilnaald om wonden te sondeeren. (z.a.).
stimulans, mrv., stimulantia, Lat., prikkelend, opwekkend middel;
stimulatie, yr., aansporing, prikkeling ; stimuleeren, aansporen,
prikkelen.
stipendium, o. Lat., beurs, toelage voor onvermogende studenten.
stipulatie, yr. Fr., bepaling, afspraak, toezegging; stipuleeren, vaststellen, bedingen.
stock, o. Eng., kapitaal, voorhanden waren, voorraad; effecten;
stock-broker, makelaar in effecten; stock-exchange, yr., de effectenbeurs.
stokijn, Gr., aanhanger van het stoicisme, de wijsbegeerte van Zeno, Welke zedeleer het hoogste geluk plaatste in het gehoorzamen aan de rede alle6n, zonder zich te laten beinvloeden door
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uiterlijke lotswisseling; vandaar stoicisme = standvastigheid,
strengheid, gelijkmoedigheid in het ongeluk; stoicijnsch, het
stoicisme beoefenend, onwrikbaar.
stola, stool, yr. Lat., de lange, breede, over de schouders afhangende
band van het R.-K. priestergewaad.
Stolle, yr. D., botergebak, kersbanket.
stopping power, Eng., het vermogen (van een geweer) om een aanvalt te stuiten, om de aanvallers buiten ge yecht te stellen.
stopwatch, Eng., horloge dat zelfs kleine gedeelten van een seconde
aanwijst en dat steeds onmiddellijk stilgezet kan worden; het
dient voor juiste contrOle van het oogenblik, waarop lets gebeurt.
store, Eng., winkel, magazijn; store, yr. Fr., rolgordijn.
storthing, yr. Zw., parlement in Noorwegen.
S. T. O. V. I. A., afk. voor: school tot opleiding van inlandsche
artsen (in 0.-Indie).
stradivarius, viool, gemaakt door den beroemden It. vioolbouwer
van dien naam (1644-1737).
strait, Eng., zeestraat; Straits (Settlements), mrv., de Eng. kolonien
in de straat van Malakka.
stramien, yr. Lat., borduurgaas.
zitplaats in een rijtuig, die neergeklapt kan worden.
strapontijn,
stratageem (beter strategeem), m. Gr., krijgslist, kunstgreep ;
strateeg,krijgskundige;strategisch, krijgskunde ; strategisch punt,
punt dat in oorlogstijd van groot belang is.
Strass, boorzuurhoudend loodglas, dat dient tot het namaken van
edelgesteenten; die nagemaakte steenen zelf.
Streber, D. = arriviste, z. a.
street, Eng., straat; the man in the street (lett. de man op straat),
de massa, de groote hoop.
strike, yr. Eng., werkstaking; striker, werkstaker; striking force,
aanvallende macht.
stringent, Lat., scherp, nadrukkelijk, gestreng.
strophe, vr. Fr., gedeelte van een gedicht; vers.
structure, yr. Fr., bouw, bouworde, samenstelling.
struggle, m. Eng., worsteling; struggle for life, struggle for existence, strijd om het bestaan.
strychnine, yr., sterk vergif uit braaknoten bereid.
stuc, yr. Fr., pleisterkalk, gips.
studiosus, Lat., student, studentikoos, naar studenten-aard.
stupide, Fr., dom, stom, hot; stupiditeit, yr., botheid.
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sturdy, Eng., sterk, forsch, koen, hardnekkig.
Sturm and Drangperiode, D., eigenlijk een periode in de Duiische
litteratuur der achttiende eeuw waarin de jongeren stout opkwamen voor meer frischheid in de taal; fig.: de periode der opbruischende jeugd.
style, Fr., stijl; stylist = sfilist (z. a.).
stylieten, Gr., pilaarheiligen, menschen, die als boetedoening hun
leven doorbrachten op den top van hooge zuilen (5e eeuw).
sua sponte, Lat., uit eigen beweging.
suaevis tranquillus in undis, Lat., rustig te midden der onstuimige
baren.
suaviter in modo, fortiter in re (Lat., lett.: zacht in de wijze, sterk
in de zaak), met inachtneming van uiterst beleefde manieren toch
onverzettelijk voet bij stuk houdend.
sub, Lat., onder (ook in samenstellingen); subaltern, Fr. ondergeschikt ; subaltern officier, die den majoorsrang nog niet heeft ;
subamendement, Lat., amendement op een amendement; subcutaan, Lat., onderhuidsch; subdivisie, vr., onderafdeeling.
subject, Lat., sujet, Fr., onderwerp, handelende persoon, persoon
(in tegenstelling met object, de zaak); subjectief, wat verband
houdt met den denkenden persoon (tegenstelling objectief, wat
verband houdt met het gedachte), niet door persoonlijke voorkeur beinvloed; subjectiviteit, y r. het vermogen om subjectief
te oordeelen.
sub judice, Lat. (lett. onder den rechter), nog onbeslist (van processen).
subliem, Fr., hoog, verheven, edel; sublimiteit, vr., verhevendheid.
subliminaal bewustzijn, onder-bewustzijn.
submarine, Eng., onderzeesch schip.
subordinatie, vr. Fr., ondergeschiktheid (inzonderheid van den
mindere aan den meerdere), tucht.
subrogatie, vr. Fr., het vervangen van een persoon door een ander
voor het uitoefenen van een i-echt.
sub rosa, Lat., onder de roos, in vertrouwen.
subsidiair, Fr. in de plaats komend (voor een boete, indien deze
niet betaald wordt); subsidie, y r., bijdrage, ondersteuning; subsidieeren, subsidie verleenen.
substantie, yr. Fr., zelfstandigheid, bestanddeel, kern, hoofdzaak;
substa Aide!, wezenlijk ; voedzaam, substantief, o., zelfstandig naamwoord.
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substitueeren, Fr., in de plaats stellen; substitutie, vr., vervanging;
su'stituut, plaatsvervanger.
subtle!, Fr., teer, fijn, ijl, listig, sluw; subtiliteit, yr., ijlheid, fijnheid,
listigheid, spitsvondigheid; subtiliseeren, sluw bedriegen, handig
berooyen.
subventie, Yr. Fr., hulp, onderstand.
subversief, Fr., omverwerpend, revolutionair.
subway-cars, Eng., ondergrondsche spoortreinen.
succes d'estime, o. Fr., succes dat meer berust op waardeering van
den persoon dan van zijn werk.
successie, yr. Fr., opvolging, erfenis, erfopvolging; successierecht,
belasting,die geheven wordtvan erfenissen; successeur, opvolger;
successief, of successievelijk, achtereenvolgens; langzamerhand.
uccubus, Lat., booze geest die volgens oud bijgeloof in vrouwendaante 's nachts de mannen lastig viel.
succursale, yr. Fr., inrichting (kantoor, winkel, fabriek) die afhankelijk is van een andere en dient am in de ontoereikendheid
van deze laatste te voorzien.
suffisance, yr. Fr., laatdunkendheid, ijdele trots, opgeblazenheid;
suffisant, voldoende, toereikend, ook : laatdunkend, enz.
suffocatie, yr. Fr., verstikking; suffoqueeren, Fr., stikken.
suffrage universe!, Fr., algemeen kies- en stemrecht; suffragettes,
Eng., de Engelsche z.g. stemrechtvrouwen (die door rumoerige
betoogingen kies- en stemrecht voor de vrouw zoeken te verkrijgen).
suggereeren, Er., inblazen, ingeven ; suggestie, vr., inblazing, bijgebracht denkbeeld; suggestibileit, ontvankelijkheid voor suggestie;
suggestief, een suggestie veroorzakend.
sui generis, Lat., van zijn soort, alleen aan zijn soort eigen.
suisse, Fr., Zwitser; portier; kerkeknecht.
sujet, o. Fr., onderwerp ; onderdaan; (slecht) mensch; mauvais sujet,
slecht mensch; sujetten, de gezamenlijke tooneelisten.
sulfur, solfer, sulphur, o. Lat., zwavel; sulfaten, zwavelzure zouten.
sultane, Ar., de eerste gemalin van den sultan, ook: diens dochter;
sultane validè, moeder des sultans.
summa cum laude, Lat., met den hoogsten lof.
summa summarum, Lat., de som der sommen, het gezamelijke bedrag, alles bijeengenomen.
summair, summierlijk, Fr., in het kort samengevat.
summum, o. Lat., uiterste, toppunt.
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ummum jus summa injuria, Lat. (het meeste recht is het meeste
onrecht), de strengste toepassing der wet leidt tot het ergste onrecht.
sun, Eng., zon; Sunday, zondag; sunlight, zonlicht.
superbe, Fr., heerlijk, praelitig, voortreffelijk.
super, (in samenstellingen): opper, over, zeer.
supercargo, opperhoopman (oudtijds aan boord van een koopvaardijschip de agent van den reeder).
superieur, Fr., superior, Lat., meerdere, overste, kloostervoogd;
bijv. nmv. : beter, hooger ; superioriteit, yr., meerderheid, hoogere
rang, voortreffelijkheid.
superintendent, hoofdopziener.
superlatief, Lat., overtreffende trap.
supplanteeren, Fr., onderkruipen, den voet lichten.
suppleeren, Fr., aanvullen, volmaken; bijbetalen; supplement, aanvulsel, aanhangsel; suppletie, yr. aanvulling; bijbetaling; supplementair, aanvullend.
suppliek, supplicatie, yr. Fr., verzoek, smeekschrift.
suppoost, oppasser, deurwachter ; handlanger.
supporter, Eng., helper, steuner, aanhanger.
supposeeren, Fr., veronderstellen; suppositie, yr. veronderstelling.
suppressie, yr. Fr., onderdrukking; verheimelijking; opheffing;
supprimeeren, onderdrukken; weglaten, verheimelijken, opheffen.
suprematie, yr. Fr., oppergezag, oppertoezicht.
surnumerair, Fr., boven het benoodigde aantal aangesteld persoon; lagere rang in sommige administraties (posterijen en belastingen).
surplus, o. Fr., overschot, rest, meerder bedrag, koersverschil dat
bijgepast moet worden.
surprise, yr. Fr., verrassing, geschenk.
surrogaat, o Lat., iets minderwaardigs dat in de plaats van het
ontbrekende betere gegeven wordt.
surs6ance, yr. Fr., opschorting, uitstel.
sursum corda! Lat., het hart omhoog!
surtaxe, Yr. Fr., verhooging van belasting, accijns of invoerrecht tot
bescherming van bepaalde belangen.
surveillance, yr. Fr., toezicht, bewaking; surveillant, bewaker; surveilleeren, bewaken.
suspect, Fr., verdacht.
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suspendeeren of suspenseeren, Fr., schorsen (in een ambt); suspenschorsing; suspensio a divinis, Lat , schorsing van een
sie,
geestelijke in zijn bediening en in het toedienen der sacramenten.
suspicie, yr. Fr., argwaan, verdenking.
sustenu, o., bewering; punt waarover gepleit wordt.
Sutra, Sanskr., heilige boeken der Hindoes.
suum cuique, Lat., aan ieder wat hem toekomt.
suzerein, Fr., opperleenbeer; suzereiniteit, yr., opperleenheerschapPii.
swan, Eng., zwaan; bekend merk vulpenh ouder.
swastika, yr. Sanskr. Ind. godsdienstig symbool, kruis waarvan
de vier armen rechthoekig omgebogen zijn.
sweetheart, Eng., lieveling; sweets, zoetigheden, bonbons.
Sybariet, persoon, die een verwijfd, weelderig en wellustig leven
lijdt, gelijk oudtijds de bewoners van de stad Subaris in Z.-Italie;
sybaritisch, verwijfd, verweekelijkt.
sweater, Eng., nitbiliter; natroon of tusschenpersooli, die veel van
zijn werklieden vergt; wollen trui; sweating-system, het stelsel
om tussclienpersonen te gebruiken (in de kleermakerij yooral),
die bet work door peer sleeht betaalde arbeiders thuis laten verrich ten.
swell, Eng., opzichtig gekleed en toch vulgair heerschap.
sycophant, m. Gr., verklikker, aanbrenger.
sylbe, syllabe, yr., lettergreep ; de Syllabus, de door Pans Pius IX
in 1864 openbaar gemaakte lijst der van uit Katholiek oogpunt
meest verwerpelijke dwalingen van onzen tijd.
syllogisme, o., sluitrede, redekundige gevolgtrekking.
vrouwelijke lucbtgeest, teere vrouwenfiguur.
sylphide,
Sylvesteravond, Oudejaarsavond, (31 Dec. is de herinneringsdag
van den H. Sylvester, paus van 314-335).
symbiose, yr. Gr., het vereenigd zijn van twee of meer gelijksoortige
organismen, hetwelk bun het leven mogelijk maat t (soms zijn
beide plantaardig, soms is het eene organisme plantaardig, het
andere dierlijk).
symboliek, yr. Gr., de leer der zinnebeelden; symbolisch, zinnebeeldig; symbolische boeken, welke de belijdenis behelzen van eenige
Ohristelijke kerk of secte ; symbol iseeren, zinnebeeldig voorstellen;
symbool, o., zinnebeeld; geloofsbelijdenis.
symmetrie, yr. Gr., evenrediglieid; symmetrisch, evenmatig, evenredig.
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sympathetisch, yr. Gr., naar of vilgens de sympathie, sympathie, yr.,
medegevoel, overeenstemming naar de ziel; sympathiek, sympathie inboezemend; sympathiseeren, sympathie gevoelen, instemmen; overeenkomen in gevoelens.
symphonie, vr. Gr., muziekstuk voor vol orkest, verdeeld gelijk de
sonate.
symptoom, o. Gr., verschijnsel, kenmerk (inzonderheid van een
ziekte); symptomatisch, tot de symptonen eener ziekte behoorend, kenmerkend; symptomatologie, vr., de leer der ziekteteekenen.
synagoge, vr. Gr., Israelietisch kerkgebouw.
synchronisme, o. Gr., gelijktijdigheid; synchronistische tabellen,
tabellen, die in verschillende kolommen een overzicht geven van
wat in denzelfden tijd in verscbillende landen gebeurde.
syndicaat, o. Fr., vereeniging van bankiers (= consortium) ; verdere ontwikkelingsvorm van den ring (z.a.) waarbij voor in- en verkoop, vertegenwoordiging, enz. een centrale organisatie geschapen worst; in Frankrijk: vakvereeniging (vandaar syndicalisme en syndicalistisch, het streven om vakvereenigingen to
vormen en wat daartoe behoort; deze woorden worden in Frankrijk en ook bier ten laude ook gebruikt als tegenst. tot de „moderne "(sociaal-democratische) vakbeweging.
synodaal, wat een synode betreft of van haar uitgaat; synode, vr.
Or., algemeene kerkvergadering (inzonderheid bij de Hervormden).
synoniem, Gr., gelijk in beteekenis; zinverwant woord; synonymiek,
vr., leer of verzameling der zinverwante woorden.
synoptisch, Gr., kort samenvattend, een beknopt overzicht gevend;
synoptici, de Brie eerste Evangelisten, Wier berichten een overzichtvormen van het leven van Jezus.
syntaxis, vr. Gr., leer der woordvoeging of zinsbouw.
synthesis, vr. Gr., methode, waarbij men van het enkelvoudige, tot
bet samengestelde, van het gevolg tot de oorzaken opklimt;
samenstelling, begripsverbinding ; synthetisch, Volgens de synthese, (tegenstelling analyse en analytisch).
syphilis, yr. Gr., venerische of Venusziekte ; syphilitisch, met
syphilis behept, daartoe behoorend.
systeem, o. Gr., stelsel, geordend geheel; systematisch, stelselmatig; systematiseeren, tot een (wetenschappelijk) stelsel vereenigen.
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T.
t. a. p. = ter aangehaalde of aangeduide plaatse ; t. a. t. = tout a
toi, Fr. = t. t. = totus tuus, Lat., geheel de awe (in brieven, boven de handteekening); T. B. C. = tuberculose (z.a.); T. S. V. P.
(aan den voet van een bladzijde scbrift) = tourney s'il vows
plait, sin om, als 't a belieft.
tabagie, vr. Fr., oudstijds: vertrek voor of gezelschap van tabaksrookers.
tabee, Mal., goeden dag!
tabel, yr. Lat., overziehtstafel, tijdtafel, lijst; tabellarisch, in den
vorm van een label.
tabernakel, in. Lat., de tent waarin de Israelieten de bondsark
meevoerden; loofliut; saeramentshuisje in de R.-K. Kerk; nis
voor een lieiligenbeeld.
Tabitha, Arameeseh (Dorkas, Grieksch), lett..,hinde"; weldoenster
(Hand. IX : 36).
tableau, Fr., sebilderij; Tableau ! als uitroep zooveel als: Stel je
voor! Wat een gezicht ze toen zetten! ; tableau de la troupe, overzicht, lijst der leden van een tooneel- of operagezelsehap; tableau vivant (levende sehilderij); voorstelling van een tafreel
door levende Fersonen (inn% tableaux vivants).
tabee, bij de Polynesiets het heitig of onset erdi,,aar zijn van aan
llun godheden ge\Nijcle mensel,en of Bingen, andaar: dal is laboe,
dat moogt ge niet aanraken (ook fig.).
tabouret, in. Fr., zitbankje, stoeltje zonder leaning.
tabula rasa, Lat., onbeseitre y en wastafel (bij de Ouden); schoon
blad, fig.: schoon scrip (waken).
tachy- of tachographie, Yr. Cr., bet snelschrijven; tachometer,
snelheidsnieter.
tact, m. Fr., iijn gevoel, joist oordeel over wat past of niet past;
beleid; tacticus, krijgskundige; man van overleg; tactiek, krijgskunde, overleg, beleid, de middelen die men aanwendt orn to slagen; tactisch, wat behoort tot de laeliek.
tadl of tail, Chin. count ( = t 3.25).
taifoen, Chin., zie typhon.
taikoen of shogoen, tot 1869 titel van de z.g. wereldlijke keizers van
Japan.
taille, yr. Fr., lichaamsgestalte; middel; snede; het afnemen der
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kaarten; de afgenomen kaarten; tailleur, Fr., tailor, Eng., kleermaker; tailor-made, Eng., „door een kleermaker gemaakt",
nauwsluitend dameskostuum; tailleeren, snijden; de kaarten afnemen.
take it easy, Eng. gezegde „neem het kalm op".
talent, o. Lat., bij de Dude Grieken en Joden een bepaalde geldsom
of een bepaald gewicht (een talent zilver was pl. m.
een talent good pl. m. / 26000.—); bekwaambeid, kundigheid,
kunstvaarcligheid, persoon, welke deze hoedanigheden bezit.
talisman, m. Fr., tooverkrachtig middel om onheil of te wenden.
taliter qualiter, tat., zoo zOO, middelmatig, zoowat.
talitha kumi, lfebr., meisje, sta, op ! (Luc. 9:54) (naam van een
gesticlit voor gevallen meisjes te Zetten).
Talmud, m. Ifebr. (eigenlijk: het mondeling onderricht), het wetbock der .Loden (na (hr.) dat behalve den tekst der AlozaIsche
wet de uitleggingen daartoe bevat.
talon, m. Fr., bij effecten; let gedeelte dat overblijft als de coupons
afgeknipt zijn.
Talsperre, vr. D., dalafsluiting; dijk, welke dwars in een dal geboawd wordt om bet water er achter op te stuwen.
talud, talus, m. Fr., schuinte, helling, glooiing.
tam-tam, y r., Chineesch muziekinstrinnent bestaande uit een bangende metalen schijf, waartegen geslagen wordt.
Tanagra, stad in het oude Beotie in Griekenland, waar sinds 1872
tal van kleine, antieke terra-cotta-beeldjes gevonden werden.
Deze en de moderne namaaksels ervan heeten eveneens Tana-

gra's.
tandakken, Alai., Jansen.
tandem, in. Eng., rijwiel voor twee personen.
tandem fit surculus arbor, Lat., eindelijk wordt de jonge loot een
1)00111.

tandil, Mal., hoofd van een troep koelies.
tandsticker, mrv., (Zweedsche) lticifers.
tangens of tangent, vr., raaklijn; rechte lijn die een kromme lijn in
slechts een pant raakt.

tango, Argentijnsche neger-schuifdans in 2/, maat; tango-tea, theevisite, waarbij tango gedanst -weal (in 1913 in zwang).

tank, Eng., groot reservoir; tank-schip, schip voor het vervoer van
olie, niet in vaten, dock in tanks, die bij lossing leeggepompt worden.
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tannine, yr., looistof.
Tantaluskwelling of -lijden (Gr. fabell.), een hevig, folterend verlangen naar iets wat men voor oogen heeft en toch niet bereiken
kan. (Tantalus moest in de Onderwereld voor straf tot aan den
kin in fielder water staan, terwijl vruchten boven zijn mond hingen, onderwijl honger en dorst lijdend, zonder zich te kunnen
bewegen om die te stillen); tantaliseeren, Tantaluskwellingen
doen ondergaan.
tantiême, o. Fr., winstaandeel.
tant mieux! Fr., des to beter; tant pis ! des te erger.
tapir, in tropiscli Amerika en Azle levend rund met snuitvormige
neus.
tapisserie, vr. Fr., tapijtwerk, tapijten als behangsel; behangerswerk; de niet ten dans gevraagde dames (die langs den muur
blijven zitten); tapissiére, Yr. Fr., verhuur- of meubelwagen.
taquineeren, Fr., plagen, harrewarren.
tara of tarra, y r. It., datgene wat voor de verpakking enz. van het
bruto-gewicht afgetrokken wordt.
tarantula, vr. It., een soort vergiftige spin, Wier beet men meende,
dat den St. Vitus-dans veroorzaakte, Welke hierom ook tarantula-dans beet.
tarantass, m. Russ., soort vierwielige reiswagen in Rusland.
tarantella, Yr. It., hartstoelitelijke volksdans op Sicilie en in Calabrie en de muziek daarvan.
tarlatan, o. Fr., zeer dim, Befit neteldoek.
Tartarus, in. tat. en (fr., bij de Ouden de onderwereld, inzonderheid de strafplaats der grootste zondaars.
Tartute, Fr., huichelaehtige, sciiijn y rome persoon (naar een tooneelstuk van lien naam door A foliere) ; tartuferie, y r., bui eh elach tige schijnyroomheid.
tatoueeren, Eng., onuitwiselibare teekeningen (tatouages) op het
lichaam aanbrengen.
tattersall, m. Eng. (naar een jockey van lien naam), paardenbeurs
tot verkoop van paarden en rijtuigen, verrekening van weddenschappen, enz.
tautologie, vr. Cr., overbodige herhaling van eenzelfde idee in
andere woorden.
tavern, taveerne, y r. Eng. en 1 r., kroeg, drinkhuis.
taxeeren, Fr., schatten, waardeeren; taxameter, of taximeter, toestel aan een huurrijtuig dat aangeeft hoe lang men gereden heeft
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en wat men er voor betalen moet; rijtuig met zulk een toestel
voorzien; taxateur, schatter; taxatie, vr., schatting, geschatte
waarde ; taxi, huurauto.
Taylorsysteem, door den Amerikaan Taylor uitgedacht wetenschappelijk stelsel van arbeiden, waarbij alle overbodige krachtsinspanning, tijdverlies, enz. vermeden wordt.
teagown, Eng. (lett. thee-japon), losse, gemakkeliike damesjapon
van effectvolle stof en snit.
teakhout, Indisch eikenhout, djatihout.
team, Eng., span, troep, partij spelers bij voetbal, enz
teetotaler, Eng., geheel-onthouder.
techniek, y r. Fr., de gezamenlijke werkwijzen eigen aan een kunst
of ambacht ; kunstvaardigheid, kunsttaal ; technicus, deskundige
in eenig industrial vak; technisch, overeenkomstig de techniek;
technische termen, woorden of uitdrukkingen die alleen gebruikt
worden in een bepaald bedrijf ; technologie, vr., de wetenschap
der kunsten en ambachten over 't algemeen; technologisch,
daartoe belloorend.
Te Deum laudamus ! Lat., U, o freer, loven wij 1 (begin van een
R.–K. gezang); fig.: Te Deum, lofzang.
tektonisch, wat verband houdt met de geotektoniek, d.i. de wetenschap van den bouw en de steenlagen van de aardkorst.
tel brille au second rang qui s'dclipse au premier, Fr., menigeen
schittert op een ondergeschikte post, die als leidende persoonlijkheid een slecht figuur maakt (citaat lit Voltaire's Henriade).
tele, Gr., in samenstellingen, beteekent ver ; Telefunkenstation, D.,
station voor draadlooze telegraphie ; telepathie, y r., indruk, welke
door iemand ontvangen wordt in verband met een wezenlijke gebeurtenis, welke tezelfder tijd plaats vindt, dock op zoodanigen
afstand en onder zoodanige omstandigheden, dat het onmogelijk is dat die persoon er kennis van kan dragen; telescoop, m.,
verrekijker; telescopisch, door een verrekijker waarneembaar.
telega, vr., Russische boerenwagen.
tellurisch, Lat., aardsch, tot de aarde (tellus)behoorend ; tellurium, o.
werktuigom de card- en maanbeweging aanschouwelijk temaken.
tempeest, o. Lat., storm.
temperament, o. Fr., physiologische toestand van het lichaam: een
sanguinisch temperament; zedelijke toestand, bet geheel der neigingen: een hartstochtelidk temperament; aanleg tot zinnelijkheid;
temperatuur, yr., warmte- of koudegraad.
20
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tempo, o. It. (mrv. tempi), tijd; de rechte tijd; de tijdmaat in toonen danskunst; tempo doeloe of dahoeloe, Mal., vroeger, de oude
tijd; temporair, tijdelijk; temporisatie, y r. liet dralen, uitstel tot
geschikter tijd; temporiseeren, dralen, tijdwinnen.
tempora mutantur et nos mutamur cum illis, Lat., de tijden veranderen en wij met hen.

temptatie, zie tentatie,
tendentie, y r. Ir., of Tendenz, yr. D., strekking, richting, neiging;
tendenz-roman, roman met een bepaalde politieke, godsdienstige
of andere strekking.

tender, Eng., bijwagen waarop de kolen- en watervoorraad van een
locomotief geladen is.

tenez ! Fr., ziedaarl daar
tenor, Fr., de hooge mannenstem.
tentamen, o. Lat., voorloopig examen.
tentatie, yr. Fr., ( y erbasterd tot temptatie), beproeving, verzoeking.
tenue, yr. Fr., militaire kleeding, uniform.
teocalli, een vierzijdig gebonw in den vorm van een pyramide,
omgeven door een tempel (bij de oude Mexicanen).

terceronen, afstammelingen van een Europeaan en een mulattin (z. a.).
terminatie, y r. Fr., begrenzing, voleindiging, uitgang van een
woord; termineeren, eindigen, afdoen.
terminologie, Yr. h r., de gezamenlijke technische woorden die in
een speciale kunst of wetenschap gebezigd worden.

terminus-hotel, hotel dat zich bevindt aan het eindpunt van een
spoorweg in het hooggebergte.

Terpsichore, Gr. fabell., de muze van den dans.
terra, Yr. Lat., aarde, land; terra cotta, It., gebrande aarde; terra
incognita, Lat., onbekend land.
terrarium, o. Lat., aarde be y attende bak, gescliikt tot het kweeken
van kleinere kruipende dieren, enz.

terreur, y r. Fr., schrik; de Terreur, bet Schrikbewind tijdens de
Fransche Revolutie (31 Mei 1793--29 Juli 1794).

terrier, m. Eng., dashcnd.
terrine, v. Fr., soepkoni.
territoir, u. r., of territorium, Lat., territory, Eng., grondgebied; in
N.-Amerika: streek die nog niet genoeg bevolkt is oin een staat to
kunnen vi-rmen, territoriaal, tot bet grondgebied behoorend;
territorials, mrv. Eng., Engelsche vrijwilligers.
terroriseeren, schrik aanjagen; door schrik in bedwang houden;
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terrorisme, o. Ir., sebrikbewind, het zich handhaven in- of het
bestrijden van een regeering door louter laden van geweld;
terrorist, aanhanger van het terrorisme.
tertiair, Fr., de derde plaats innemend in een reeks; tertiaire periode
die periode in de vorming van de aardkorst, welke aan de
tegenwoordige voorafging; tertio, ten derde; tertium non datur,
Lat., een derde geval (een middelweg) is niet mogelijk; tertius
gaudet, Lat., de derde verheugt zich (wanneer twee elkaar bestrijden); tents, Yr., derde toon van den grondtoon al; interval
van een toon; tenet, o., muziekstuk voor 3 stemmen; terzine,
y r., drieregelig vers.
testamentair, Fr., den laatsten wil (het testament) betreffend; testateur, testatrice, erflater, erflaatster.
twtificeeren, Lat., bekrachtigen, door getuigen staven; testimonium, o. Lat., getuigsehrift.
„klem", verstijving der spieren.
tetanos, m.
tete, Fr., hoofd; tete-a-tete, o., gesprek onder vier oogen; servies
voor ontbijt van twee personen; a tete reposee, op zijn gemak,
bedaard (overleggen).
tetrach, Gr., viervorst.
textiel-industrie, y r. Fr., het spinnen en weven in fabrieken.
textueel, Fr., woordelijk; textus receptus, Lat., de aangenomentekst.
thalassotherailie, vr. Gr.. geneeswijze door verblijf op of aan zee.
Thaler, m., Duitsche munt ( = 3 mark = f 1.80).
Thalia, Gr. fabell., de muze van het tooneelspel.
Thanksgiving-day, Eng., dankzeggingsdag; de nationale feestdag
der tier. Staten (28 Nov.).
that is the question ! Eng., dat is de vraag, daar zit de knoop!
thaumatologie, y r. Gr., de leer der wonderen; thaumaturg, die wonderen doet of beweert to doen.
thane, oude adellijke titel bij de Anglo-Saksers en Denen in Engeland (na de verovering door de Normandiers vervangen door:
baron).
theater, o. Fr., schouwburg, tooneel; theatraal, tooneelmatig; opgesehroefd., overdreven.
the dansant, in. Fr., vroeg beginnende danspartij, waarbij voornamelijk thee gedronken wordt.
theine, y r. bet in de thee aanwezige schadelijke bestanddeel.
thelsme, o. Gr., (van Theos, God), de leer der erkenning van een
Godli eid.
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thema, o. Gr. (mrv. themata), stof ter bearbeiding of uitwerking,
punt van behandeling, onderwerp, opstel ter vertaling.

Themis, Gr. fabelL de godin der gerechtigheid.
theocratie, y r. Gr., staatsinrichting waarin God als het onmiddellijk
staatshoofd beschouwd wordt en priesters in Zijn naam regeeren; theologie, vr., godgeleerdheid; theologisch, godgeleerd;
theoloog, godgeleerde.
theodoliet, m., instrument tot het meten van horizontale en verticals hoeken; ruimtemeter.
theorema, o. Gr., grondstelling, leerstelling.
theorie, yr. Gr., bespiegelende, Touter verstandelijke kennis; stelselmatige overtuigingen of meeningen ; geheel van kennis dat de
verklaring geeft van bepaalde verschijnselen: theoreticus, die de
beginselen, de theorie van eenigerlei kennis of kunst kent;
theoretisch, volgens de theorie (tegenst. practisch).
theosophie, y r. Gr., (letterlijk godswijsheid), godsdienstige leer die
tot doelwit heeft de vereeniging met de Godheid.
the proof of the pudding is in the eating, Engelsche spreekwoord: of
eon pudding good is, blijkt als ze gegeten wordt.
therapeut, Gr., geneeskundige ; therapeutisch, geneeskundig, genezend; therapie, yr., geneeskunst.
the right man in the right place, Eng. spreekwijze: de rechte man
op de rechte plaats.
thermaal, betreffend, behoorend tot de thermen, de warme bronnen.
thermidor, Fr., warmtemaand, lle maand van den republikeinschen kalender, (20 Juli-18 Augustus).
thermometer, m., warmtemeter.
penningmeester, schatmeester; thesaurie, y r., bethesaurier,
waarplaats der golden; kantoor van den thesaurier.
thesis, Lat. (mrv. theses) ; these, y r. r., stelling, to verdedigen of to
bewijzen stelling.
theurg, Gr., iemand die met goddelijke hulp wonderen doet.
thorax, m. Gr., borstkas.
tiara, Yr. Gr., hoofdtooi der oude Perzische koningen; drievoudige
mijter of kroon van den pans.
tibia, y r. Lat., scheenbeen.
tic, m. Fr., krampachtige samentrekking van sommige spieren; fig.
belachelijke gewoonte; tic douloureux, aangezichtspijn.
ticket, Eng., spoorkaartje; intreebiljet; stembiljet.
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tierceeren, Fr., tot een derde verminderen; tierceering (der staatsschuld), het niet meer uitbetalen dan % der verschuldigde renten.
tiers-êtat, m. Fr., de derde stand (die der burgers en boeren).
tiff in, Eng., lunch, lichte maaltijd tusschen het ontbijt en het middagmaal ; tiffinnen, lunchen.
timbre, o. Fr., klank, toonschakeering der stem; zegel, stempel.
time is money, Eng., tijd is geld.
timekeeper, Eng., scheidsrechter, iemand die de tijden aangeeft (bij
voetbal bijv.).
timeo Danaos et dona ferentes, tat., ik vrees de Grieken, ook al
brengen zij geschenken (nit Vergilius' Aeneis).
timide, 1 r., vreesachtig, beschroomd, bescheiden, timiditeit, yr.,
beschroomdheid, bescheidenheid.
tinctuur, yr. tat., aftreksel van kruiden (meestal op een geestrijk
vocht).
tinka's, Mal., kuren.
tirade, Yr. Fr., geschreven of gesproken stuk dat de onafgebroken
ontwikkeling is van êênzelfde gedachte ; wat op het tooneel in een
adem gezegd wordt.
tirailleeren, aanvallen of verdedigen door tirailleurs, d.z. verspreid
strijdende
erpschutters.
tire a quatres epingles, Fr., „om door 'n ringetje te halen."
Titanen, Titans, fabell., goddelijk reuzengeslacht dat tevergeefs
den hemel bestormde; vandaar: titanenarbeid om eeen geweldige
onderneming aan te duiden.
titulair, den titel bezittend zonder de waardigheid zelf ; volgens den
titel; titularis, bekleeder van een ambt; titulatuur, yr.. betiteling;
tituleeren, betitelen.
Tivoli, uitspanningsplaats met groote tuinen (naar de stad Tivoli
bij Rome).
tjintangen, Mal., kerven, in stukken snijden of hakken.
toast, of toost, Eng., dronk op iemands gezondheid; wat daarbij
gesproken wordt; ook: geroosterd brood.
to be or not to be, Eng., te zijn of niet te zijn; een levenskwestie.
tobogganing, Eng., moderne wintersport, bestaande in het met lage
sleedjes (toboggans) afglijden langs besneeuwde heuvelhellingen.
toddy, Eng., mengsel van rum, suiker en water; ook grog van brandewijn of cognac met water.
toendra's, de met mos begroeide vlakten in Noord-Rusland en
Siberia.
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toetoepen, Mal., sussen, in de doofpot stoppen.
toe(w)an, Mal., heer, gebieder ; toean besar, de groote heer, de gouverneur-generaal van Ned.-0.-Indie.

tot, Barg., goed, degelijk, eerlijk, kalm, net.
toga, vr. Lat., het wijde overkleed dat predikanten, rechters, enz.
dragen.

toilet, o. Fr., kaptafel; opschik; damescostuum; toilet maken, zich
netjes kappen en kleeden.

Tokayer, donkerroode zware wijn nit Tokay in Irongarije.
tolerant, Fr., yerdraagzaam; tolerantie, yr., verdraagzaamheid;
tolereeren, verdragen.
tomahawk, in., strijdbijl der Indianen.
tombe, yr. Fr., praalgraf.
tombola, yr. It., soort loterij, waarbij ieder speler een of ander voorwerp krijgt.

tome, Fr., (boeli)deel.
toncaboon, geurige yrucht van een Amerikaansch gewas die men
fijn gewreven onder de snail mengt.

tondeuse, vr. Fr., machinetje voor haarsnijden.
tonica of tonische middelen, zennwsterkende middelen.
tonneau, m. Fr., Edit open tweewielig rijtuigje, dat laag bij den
grond is en waar men aan de achterzijde instapt.
tonsuur, yr. Fr., de kaalgescioren kruin der R.-K. geestelijken.
tontine, yr. Fr., soort onderlinge verzekering, waarbij ieder deelnemer een bedrag stort, om daar een lijfrente van te trekken, die op
een bepaalden tijd under de overle,-enden verdeeld wordt en door
het afsterven der leden steeds grooter wordt; zulk een lijfrente
zelf.
topic of the day, Eng., bet praatje van den dag, het algemeene onderwerp van gesprek.
topographie, vr. Gr., Lesclirijving en graphische voorstelling van
landen en ze6n; topographisch, plaatsbeschrijvend, tot de topoyraphie behoorend.
topsy-turvy, Eng., onderstboven, ayerechts verkeerd.
toque, Yr. Fr., jockeypet ;kleine dameshoed ; tog* van Lotje getikt.
toreador, Sp., stierenbevecliter te plan]; torero, idea te voet.
tornado, Yr. Sp., wervelstorm tasschen de Leerkringen.
torpedo, vr. Sp. („sidderrog"), oorlogswapen, bestaande nit een
voor en acliter spits toeloopenden cylinder welke met on t,filof bare
stof gevuld is en door den schok bij het treffen van eh. vijande-
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lijke vaartuig ontploft; torpedo-destroyer, Eng., torpedojager,
soort snelvarend oorlogschip met torpedo-lanceerbuizen.
tors(e), yr. Fr., romp, inz. van een verminkt standbeeld.
tortuur, yr. r., foltering, pijnbank; tortureeren, folteren.
Tory's, naam der behouds-partij in Engeland (tegenst. Whigs).
totaliter, Lat., geheel en al.
totalisator, een bepaald hazardspel bij wedrennen (de gezamenlijke
inlagen worden na aftrek van een bepaald percentage verdeeld
onder degenen, die op het winnende paard gezet hebben).
totem, zinnebeeld van een N.-Am. Indianenstam, nicest de afbeelding van een dier, ook wel van een plant, die op het lichaam getatoueerd wordt; totemisme, de godsdienstige vereering van deze
totems.
totok, vreemdeling in Tndie.
toujours perdrix, Fr., altijd patrijs! (Uitroep van tegenzin tegen het
onophondelijk voorzetten van lekkernijen.)
tournee, Yr. Fr., rondreis (inz. van kunstenaars).
tourniquet, o. Fr., draaikruis bij een ingang, waardoor maar 66n
persoon tegelijk naar binnen kan gaan.
tournooi, o. Fr., ridderlijk steekspel.
tournure, Yr. r., wending, keer, bonding; opvulsel dat indertijd de
dames van achteren onder de rokken droegen en ook wel queue
de Paris heete.
tout a vous, r., geheel de uwe ; tout comme chez nous, alles precies
als bij ons (ironisch).
tout court, r., zonder meer, zonder andere namen of titels.
tout est perdu fors I'honneur, Fr., alles is verloren behalve de eer!
(Uitroep van Frans I na den slag bij Pavia.)
Tower, Eng., toren; kasteel in London.
town, Eng., stad.
toxicologie, y r., leer der vergiften.
Toynbee-werk (naar den Engelschen menschenvriend van dien
naam), beschavingswerk dat meer ontwikkelden verrichten door
persoonlijl,en omgang met de lagere klassen.
trace, o. Fr., voorstelling van een teekening of een plan door omtrekken of lijnen; de doorloopen of afgebakende lijnen; traceeren, afbakenen, schetsen.
trachea, Yr. Lat., lachtpijp ; tracheotomie, Yr., suede in de luchtpijp
(bij operatic).
tractaat, o. Lat., verdrag, overeenkomst; Mein gescbrift ; tracteeren,
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jets behandelen, goed of kwaad bejegenen; tractie, y r., het trekken; alles wat bij een spoorweg op het vervoer betrekking heeft.
trade, Eng., handel, nijverheid; trade-mark, handels- of fabrieksmerk; trade-union, y r., vakvereeniging.
traditie, y r. I r., overlevering; traditioneel, volgens de overlevering,
door de overlevering bekrachtigd.
traduttore traditore, It., vertalen (is) verraden, d.w.z. ieder vertaling is noodwendig minder goed dan het oorspronkelijke.
trafiek, m. Fr handel (inz. in zelfvervaardigd fabrikaat), koopmansbedrijf ; trafikant, andelaar.
tragedie, vr. Fr., treurspel; tragisch, treurig, noodlottig; tragicomisch, treurig en tevens lachwekkend.
trainard, 1 r., aeliterblijveud soldaat van een optrekkend leger;
traineeren, talmen, dralen, s l eepend houden, op de lange baan
schui yen.
train de vie, Fr., de voet waarop mon
trainen, Eng., zich oefenen of harder. (vow- wedstrijden, enz.);
africhten; training, y r., oefening; africhting
trait d'union, in. Fr., verbindingsteeken.
traite, y r. Fr., Tratte, Yr. D., wissel.
traject, o. Lat., overvaart, veer; afstand.
tramontana, It. (lett. van over de bergen, d. z. de Alpen), de poolster, vandaar de (oorspronkelijk schippers-) uitdrukking: zijn
tramontrtne verliezen, zijn koers kwijt raken, in de war komen.
tramp, Eng., landlooper, werkelooze in de Ver.-Saten; trampschip,
een vraclitzoeker, die in verschillende havens lacing gaat zoeken.
trance, yr. Fr., slaaptoestand van een „medium" (z.a.), dat voiledig onder den invloed van een geest is.
trancheeren, r., snijden, voorsnijden ; tranche de vie (lett, „een
snede leven"), letterkundige term: stuk dat het echte leven
weergeeft; tranchèe, vr., looppraaf.
trans, Lat., in samenstellingen: over, aan gene zijde (van wateren,
bergen, enz.).
transactie, yr. Fr., vergelijk, minnelijke schikking; handelsovereenkomst, koop of verkoop.
transatlantisch, aan of naar gene zijde van den Atl. Oceaan.
transcendentaal, bovenzinnelijk, het zinnelijke of het gebied der
ervaring te boven gaand.
transcript, o. Fr., overgeschreven stuk, alschrift.
transfiguratie, yr. Fr., gedaanteverwisseling; verheerlijking van
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Christus op den berg Tabor; transfigureeren, verheerlijken; van
gedaante veranderen.
transformatie, vr. Fr., vervorming; transformeeren, vervormen,
een nieuwen vorm geven.
transigeeren, Fr., door wederzijdsche concessies een geschil bijleggen: schikken, plooien.
transito, o. It., doorvoer van waren ., t ransito-handel, doorvoerh andel.
translateur, Fr., vertaler, beeedigd tolk.
transmissie, y r. Fr., overbrenging, overdraging.
transmutatie-theorie, de leer der vervorming, de tlieorie dat alle
organismen op g arde ontstaan zijn door de geleidelijke vervorming van enkele primitieve stamvormen.
transponeeren, Fr., in een andere toonsoort overzetten.
transport, o. Fr., vervoer(loon); bet overdragen van een getal op
een andere bladzijde; aantal personen. die gelijk vervoerd worden: soldaten, gevangenen, enz. ; transporteeren. v-rvoeren, overdragen, enz.
transpiratie, y r. Fr., het zweeten (transpireeren).
trapezium, o. Lat., ongelijkzijdige vierhoek met twee evenwijdige
zijden; trapeze, m. Fr., zweefrek voor gymnastische toeren;
trapezoide, o., vierhoek met ongelijke hoeken en zijden.
trapper, Eng., Noord-Amerikaansclie pelsjager.
Trappist, lid der Trappisten-orde (naar de abdij La Trappe in Normandie), de strengste der kloosterorden.
trauma, Gr., world (mrv. traumata).
traverse, vr. Fr., dwarslijn, -streep, -balk, -gang, dwarse borstwering.
travesti, o. Fr., ve--kleeding, lachwekkende inkleeding van jets
ernstigs.
Traviata, La, It., „de verleide", titel van een opera van Verdi.
trawant, begeleider, lijfknecht; bijplaneet, maan
trawl, Eng , sleepnet; trawler, visseliersvaartuig, dat met eon
trawl vischt.
trek, m. Afr.-Holl., reis met ossenwagens; landverhuizing.
trema, o., deelteeken (twee puntjes op een blinker om aan to (Widen
dat deze bij de volgende lettergreep hoort).
tremmer, werkman, die op een zeeboot de kolen naar de vuren
helpt brengen.
tremolando, It., muz., trillend, bevend.
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tremor, m. Lat., trilbeweging als ziekteverschijnsel.
trente et quarante, Fr., (lett. dertig en veertig), zeker hazardspel
met kaarten.

trepaan, m. Gr., schedelboor (chirurgisch instrument); trepanatie,
doorboring der hersenpan (het trepaneeren).
Treppenwitz, m. D., zie esprit d'escalier.
tres faciunt collegium,Lat., drie vormen een college,kunnen een beslissing nemen.

tresorier, Fr., ontvanger, schat- of rentmeester.
triage, Fr., het uitzoeken, sorteeren.
triangel, Fr., driehoek (ook als slaginstrument); triangulatie, yr.,
driehoeksmeting ; trianguleeren, metingen verrichten, door zekere
van ver zichtbare punten in het landschap aan to nemen als hoekpunten van denkbeeldige driehoeken.
triasformatie, y r., of tries, o., aardvorming, onder de Jura gelegen
en bestaande uit: bonte zandsteen, schelpenkalk en keeper.
tribunaal, o. Fr., rechterstoel; rechtbank; tribune, Yr. Fr., spreekgestoelte ; plants voor de toehoorders in vergaderzalen; galerij in
de kerken: tribuun, gemeensman, o y erl)eidspersoon MI de onde
Romeinen, belast met het verdedigen van de belangen des yolks;
fig., volksredenaar, volksleider.
tribuut, o. Lat., schatting; tributair, schatplichtig.
trichine, y r. Lat., haarworm in de spiervezels van sommige varkens
Welke een pijnlijke, gevaarlijke ziekte, do trichinose, veroorzaakt.
tricycle, in. Fr., driewieler.
trigonometrie, y r., driehoeksmeting (als onderdeel der wiskunde).
trimester, o. Lat., kwartaal.
triniteit, Yr. Fr., drieeenheid.
trio, o. It., driestemmig zangstuk; drietal.
triumf of triumf, y r. Fr., overwinning; triomfantelijk, zegepralend;
triumfeeren, zegepralen.
tripang, sourt gedroogde straaldieren, die in Japan en China gegeten
worden.
triptiek, in. Gr., schilderij op drie paneelen, waar y an de twee buitenste over het niiddelste been diclitgeslagen kunnen worden.
triple alliantie, y r. Fr., drievoudig verbond: triple entente, yr., het
samengaan van Frankrijk, Rusland en Engeland.
triste, triest, Ff., treurig, somber, bedroefd.

triton, Gr., zeegod.
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triumvir, Lat., drieman; triumviraat, ambt of regeering van driemannen ; driemansch ap
triviaal, Fr., gemeen, plat, alledaagsch; trivialiteit, yr., platheid,
alle daags chh eid ; onfatsoenlijke - uitdrukking.
trivium, in de Middeleeuwen de tweede groep der vrije kunsten,,te
weten: de grammatica, de rhetorica en de dialectica (zie ook
op quadrivium),
troglodieten, mrv. Gr., holbewoners (in Afrika).
troika, vr. Russ., wagen of slede met 3 paarden bespannen.
trolley, Eng., contactrol of -beugel; trolley-systeem, system, waarbij de toevoer van electriciteit voor electrische trains of spoorwegen door middel van een bettgel of contactrol plaats heeft.
troop, tropus, mrv. tropen, Gr., figuurlijke uitdrukking.
tropen of tropische gewesten, de Linden tusschen de keerkringen;
Tropenkoller, in. D., soort krankzinnigheid welke somwijlen
Euro-, ;eanen bevangt 'NJ gerekt verbliji in de tropen en zich nit in
barbaarsclie wreedb e den.
tropee, trophee of trofee, yr., Fr., zegeteeken.
trottoir, o. Fr., opge1loo.T.,(1 pad voor voetgangers langs de huizen.
troubadour, F r., middeleetiwsch zanger in Zuid-Frankrijk (in
Noon-1 rankrijk trouvére, in Italie travotore), zie ook: minstreel.
troubleeren, Fr., troebel maken ; verontrusten ; trouble-Nte, versoon, die de feestelijk stemming komt verstoren; getroubleerd
zijn, in de hersenen gekrenkt zijn.
trousseau, m. Fr., uitzet van een bruid; trousse, Yr., etui metinstrumenten van een dokter, enz.
trouvaille, y r. Fr., (goede) vondst (fig.).
true, m., handigheid, slimheid, kunstgreep.
truck, Eng., platte spoorwegwagon, voor 't vervoer van zware of
omvan,2,Tijize voorwerpen.
truck-systeem, truckstelsel,1 et stelsel van gedwongen vinkelnering.
trumeau, m. Fr , wandruirate tusschen twee ramen; penantspiegel.
trust, in. Eng , corel inatie van industrieelen, (nitbreiding van het
syndicaat, z.a.: de versc;iillende afzondertijke ondernemingen
smeiten sal:len tot êêri reasachtige onderneming, geleid door
trustee's, vertrodwensinannen).
tsjoe, in sAnengestelde Chin. eigennamen beteekent : stad van den
tweeden rang.
tua res agitur, Lat., uw eigen belang staat op 't spel.
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tulT , Eng., tobbe, badkuip voor giet- of stortbaden.
tu erculum, Lat., tuberkel, nit-was, ziekelijke knobbel (inz. in de
k n2.en); tuberculose, yr., longtering ; tuberculeus, aan tuberculose
lijdend.
tu l'as voulu, George Dandin ! Fr., „gij hebt het zetf zoo gewild,
George Dandin!" (Uitroep van zelfverwijf uit Moliere's George
Dandify).
tumor, m. Lat., gezwel.
tumbler, Eng., drinkglas zonder voet.
tumulus, mrv. tumuli, Lat., aardhoop, grafbeuvel en in 't algemeen:
begraafplaats der Ouden.
tumult, o. Fr., opsehudding, rustverstoring; tumultueus, opschudding verwekkend.
tuniek, yr. Fr., uniformjas.
tu quoque ! (f ili !) Lat., ook gij! (mijn zoon!) (smartelijke uitroep
van Jo ins Caesar toen bij Brutus onder zijn moordenaars bespeurde)
turbine, Yr. Fr., schroefvormig waterrad; stoommachine waarbij
do st -)m op dezelfde wijze werkt als het water op een waterrad.
Turco's, nit de inboorlingen gereeruteerde Fransche infanteristen
in Algerije.
turf, m. Eng., renbaan; gemeenscthappelijke naam voor alles wat op
de wedrennen betrekking heeft.
tutoyeeren, Fr., met iij en jou aanspreken.
tutti, It., alien to gelijk ; tutti frutti, gerecht uit yersehillende yruchten bestaand; tu:ti quanti, de heck bende, alien samen.
type, o. Fr., grondbeeld, voorbeeld, gietvorm; origineele persoonlijkheid; geheel van karakteristieke eigensehappen, drukletter;
typeeren, het type voorstellen; nitstekend schetsen; typisch, teekenend, kenmerkend.
typewriter, m. Eng., sehrijfmaddne.
typhon, m. Gr., wervelende orkaan in den Ind. Oceaan.
typhus, m., of typheuse koorts, kwaadaardige, besmettelijke koorts.
typograaf, letterzetter; typographie, vr., lioekdrukkunst.
tyran, Gr., in de Oudbeid; alleenileerselier in een vroeger vrijen
staat, nu; wreede dwingeland; tyranniek, als een tyran; tyranniseeren, als een dwingeland regeeren; kwellen, plagen, wreed
behandelen,
tzaar, andere vonn voor: czaar.
tzigane, Fr., zigeuner.
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U.
u. s. = ut supra, Lat., als boven; U. S. = United States, Eng., Vereenigde Staten van N.-Amerika); ult. = ultimo, op den laatsten
dag (der maand).
Uberbrettl, o. D., Duitsch theater in den trant der Parijsche kunstenaarscaffs en waar lyrische en dramatische gedichten, kleine
tooneelstukjes, liederen, enz. ten beste gegeven worden, vaak
door de dichters en componisten zelf.
übermensch, D., weer-dan-mensch, de mensch .der toekomst die op
een veel hooger standpunt zal staan dan die van nu.
Oberwundenes Standpunkt, o. D., standpunt dat men door beter
inzicht reeds weer heeft laten varen.
ubi bens, ibi patria, Lat., waar 't mij wel gaat, is mijn vaderland.
ubiquiteit, yr., het glom tegenwoordig zijn.
ukase, Yr. Russ., keizerlijk bevelschrift.
ulaan, (Poolsch), lichtgewapend cavalerist.
ulema's, mrv. T., de klasse der Turksche rechtsgeleerden, tevens
geestelijken.
ulster, Eng., lange winteroverjas.
ultimatum, o. Lat., onherroepelijke voorwaarde ; ',het laatste
woord; laatste voorstel dat een mogendheid aan een andere doet
en waarvan het niet aanvaarden de verbreking der diplomatieke
betrekkingen of de oorlogsverklaring tengevolge heeft.
ultima ratio, Lat., het laatste, uiterste middel; ultima ratio regis,
het laatste argument van den koning (sinds 1742 opschrift op de
Duitsche kanonnen); ultima Thule, het verre Thule (IJsland),
voor de Ouden het verst bekende land; fig.: verste nog bekende
streek.
ultra, Lat., in samenstellingen; aan gene zijde, over; verder, verregaand, overdreven; ultra's, menschen, die behooren tot de uitersten der partijen, bij wie de partijzucht alles overheerscht.
ultramarijn, (lett. overzee-kleur), bergblauw.
ultramontaan(sch), lett., aan gene zijde der Bergen (d.i. der Alpen);
overeenkomstig den geest en de belangen der pausen; ultramontanen, de pauselijke partij, de vanuit Rome geleide R.-K.
partij.
ultra posse nemo obligatur, of tenetur, Lat., niemand is gehouden
tot iets wat boven zijn krachten gaat.

318

UNA—URG.

unaniem, Fr., eenstemmig; unanimiteit, eenstemmigheid.
Uncle Sam, Eng., Oom Sam, schertsende naam voor de NoordAmerikanen (ontstaan uit de afkorting U. S. AM. = Ver. Staten
van Amerika).

underground-railway, Eng., onderaardsche spoorweg.
undine, yr. Lat., vrouwelijke watergeest.
und kein Ende ! D., tot in het oneindige 1; over iets anders wordt
niet gesproken of geschrevenl (Goethe schreef eens: „Shakespeare und kein Ende".)
unfair, Eng., oneerlijk, oneervi 1.
Unfug, m. D., onbetamelijkheid.
unicum, o. Lat., lets eenigs in zijn soort; uniek, êênig.
unie, yr. I r., vereeniging, verbond; personeele unie, verbinding
tusschen twee staten, uitsluitend doordat zij eenzelfden vorst
hebben; unificatie, y r., toteenmaking (het unificeeren) ; uniform(e), Fr., 66n- of gelijkvorming; uniformiteit, yr., eenvormigheid; unisono,It., gelijkluidend,eenstemmig; uniteit, y r., eenheid.
Union Jack, de Engelsche nationale vlag (niet de oorlogsvlag en
niet de handelsvlag).
universeel, het heelal (universum) betreffend; aan alien gemeen,
zich tot alles uitstrekkend, voor alles geschikt, in alles uitmuntend; universeel erfgenaam, eênig erfgenaam; universiteit, vr.,
hoogeschool waar alle faculteiten vereenigd zijn; academie;
universitair, tot de universiteit bell oorend ; university-extension,
Eng. (lett. universiteits-uitbreiding), populair onderwijs door
professoren gegeven buiten de universiteit.
unus judex, Lat., de alleên rechtsprekende rechter.
Unterrockspolitik, D., vrouwenrokken-politiek; politiek waarin
hooggeplaatste vronwen eon groote rol spelen.
upper ten (thousand), Eng., de bovenste tien(duizend), de hoogste
kringen in den laude.
up-to-date, Eng. (lett. tot op dezen dag), ultra-modern.
ups and downs, Eng., (lett. omhoogs en omlaags), wisselvalligheden
(van het leven bijv.).
upstart, Eng. = parvenu, (z.a.).
Urania, Gr. fabell., de hemelsche (een der muzen ).
urbaan, Fr., steedsch, wellevend; urbaniteit, y r., hoffelijklleid.
urbi et orbi, Lat., aan de stad (Rome) en de wereld (den pauselijken
zegen geven).
urgent, Fr., dringend; urgentie, Yr., dringendheid.
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Uriah's brief, schrijven dat iets voor den brenger noodlottigs bevat
(2 Sam. XI :14-17).
urine, Fr., pis; urineerzn, zijn water loozen; urinoir, waterplaats;
uroscoop, piskijker.
urn(e), yr. Lat., waterkruik, vaas voor de asch der gestorvenen.
urning, persoon met homosexueele (tegennatuurlijke) neigingen.
Urzeugung, yr. D., zie generatio spontanea.
usage, usance, usantie, yr. Fr., gebruik, gewoonte (inz. in den
handel).
usurpateur, Fr., overweldiger; usurpeeren, overweldigen, wederrechtelijk bemachtigen.
uterus, Lat., baarmoeder.
utile, Fr., nuttig; utile dulci, het aangename aan het nuttige (paren); utiliseeren, benutten; utiliteit, yr., nuttigheid.
uti possidetis, Lat., gelijk gij bezet; (van oorlogvoerende partijen:)
gelijk zij op een gegeven oogenblik de landstreken bezet houden.
Utopia, Lat., het denkbeeldige land dat Tomas Alorus in zijn boek
van (lien naam beschrijft, heilstaat; utopie, yr., hersenschim;
utopisch, liersenschimmig, utopist, iemand, die rondloopt met
herschenschimmige verbeteringsplannen, die daaraan gelooft.

V.
V. Rom. getal = 5; V. D. M. = verbi divini minister, Lat., bedienaar
van bet goddelijke woord; vid. = vide, videatur, Lat., zie: V. V.
= vice versa, been en terug; vol. = volume, deel, bock.
va banque, va tout, Fr., term om aan to duiden dat al het geld van
den bankhouder of al het geld, dat men voor zich heeft, ingezet
wordt.
vacant, Fr., ledig, niet bezet (van een ambt of post); vaceeren,
vacant zijn; zitting houden (van een notaris, enz.); vacatie, yr.,
arbeid, tijd door een notaris of ander openbaar ambtenaar aan
eenige zaak besteed, zitting; vacature, yr., het open zijh van een
ambt; onbezette post.
vaccinatie, yr. Fr., koepokinenting; vaccine, y r., koepokstof ; vaccineeren, inenten; vaccinogdney zie parc ; vaccinateur,die accineert.
vacuum, o. Lat., ledige ruimte.
vademecum, o. Lat., (lett. ga met mij zakboekje; handboekje dat
men steeds bij zich draagt.
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vade retro, Satanas, Lat., ga achter mij, Satan.
vae, Lat., wee! achl; vm victis ! wee den overwonnenen!

va-et-vient, Fr., het been en weer gaan.
vagabondeeren, Fr., rondzwerven.
vagina, y r. Lat., moederscheede.
valabel, Fr., geldig; aannemelijk.
vale ! Lat., vaarwel! (lett. wees gezond!), mrv. valete !
valet, Fr., knecht, boer (in 't kaartspel); valet de chambre, kamerdienaar.

valide, Fr., gezond, krachtig, geldig; validatie, y r., geldig verklaring; valideeren, geldig waken; voor goede 1:letaling gelden; op
credit-rekening plaatsen; validiteit, y r., geldigheid.
valueeren, It. schatten, waardeeren; valuta, yr. It., waarde (in
wissels, enz.); muntvoet.

vampyr of vampier, in., in het volksgeloof een doode die nit zijn
graf komt om levenden bet bloed of te zuigen; groote Zuid-Am.
vleermuis die het zelfde doet; fig.: nitzuiger.
vandaal, barbaar die kunstwerken of Bingen van wetenschappelijke
waarde vernielt; (de Vandalen waren een Gothisch y olk, dat in
de 5de eeuw Zuid-Europa verwoestte); vandalisme, vernielzucht
op kunstwerken gekoeld; vandaalsch, vernielzuchtig.
vanitas vanitatum et omnia vanitas ! Lat., ijdelheid der ijdelheden,
het is alles ijdelheid!; vanity fair, Eng., kermis der ijdelheid.
vapeurs, mrv. Fr., maagdampen, oprispingen; vrouwenluimen of
grillen; vaporiseeren, verdampen; vaporisator, flacon met toestel
om poeder of reukwater te verstuiven.
varia, Lat., gemengde taken, allerlei; velerlei; variabel, Fr., veranderlijk, onbestendig; variant, y r., verschillende, afwijkende lezing; variatie, vr., verandering; (in de muziek): een stuk, waaraan een melodie ten grondslag ligt, Welke echter op velerlei wijs
gewijzigd en herhaald wordt, zonder Naar eigen karakter geheel
te verliezen; vandaar fig.: varieties op eenzel/de thema, wanneer
verschillende menschen op verschillende wijs hetzelfde zeggen;
variatio delectat, Lat., verandering van spijs doet eten; varieeren, veranderen; varieteit, y r., verscheidenheid; variêtè of
variêtê-theater, schouwburg, waarin afwisselend muziek
en tang, voordrachten, gymnastische toeren, e. a. geboden
warden.
varinas, yr., rooktabak, z.g. uit Varinas in Venezuela.
vasal of vazal, Fr., leenman.
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Vaticaan, o., het pauselijk paleis en hof te Rome (op den Vaticaanschen berg); de pauselijke regeering.

vaudeville, yr. Fr., klein tooneelstuk uit gesprek en zang bestaand.
vaurien, Fr., deugniet.
vauxhall, o. Eng. (naam van een grooten pleziertuin in Londen
in de 18e eeuw); tuin voor openbare vermakelijkheden: concerten, bals, vuurwerk, illuminatie, enz.
Veda's, mrv. Sanskr., oude heilige boeken der Indiers.
vedette, yr. Fr., ruiterwacht; en vedette, op den voorgrond tredend.
vedi Napoli e poi muori !, Napels zien en dan sterven I (It. spreekw.).
vegetabilia, Lat. mrv., planten, plantaardige spijzen; vegetariör,
die uitsluitend plantaardig voedsel neemt; vegetatie, y r., plan.tengroei; abnormale uitwas, woekergezwel; vegeteeren, een
plantenleven leiden.
vehement, Fr., hefttg, vurig; vehementie, Yr., heftigheid.
vehikel, o. Lat., voertuig.
veilleuse, y r. Fr., nachtlampje.
veine, y r. Fr., geluk (in het spel, enz.).
velociteit, y r. Fr., velocitas, Lat., snelheid, gezwindheid; velodroom,
o., gebouw voor wielrijden en wielerwedstrijden.
velvet, Eng., halffluweel, fluweelachtige katoenen stof.
venaal, Fr., veil, te koop ; venaliteit, yr., veilheid, omkoopbaarheid.
vendsbmiaire, Fr., wijnmaand, eerste maand van den republikeischen kalender (22 Sept.-21 Oct.)
vendetta, y r. It., bloedwraak, familie-veete op Corsica.
vendu of vendutie, y r. Fr., openbare verkooping.
venerabel, Fr., eerwaardig, eerbiedwaardig; venerabile, o., het
Hoogwaardige in de R. K. kerk ; veneratie, y r., vereering, aanI bidding; venereeren, vereeren, aanbidden.
venerische ziekte, geslachtsziekte.
venia mtatis, o. Lat., meerderjarigheidsverklaring ITO& den wettelijk daartoe gestelden leeftijd.
veni, vidi, vici, Lat., ik kwam, zag en overwon (gezegde van Julius
Caesar).
ventiel, m. Lat., lucht- of windklep ; ventilatie, y r., luchtverversching; ventilator, toestel voor luchtverversching; ventileeren,
luchten, de lucht ververschen; rijpelijk overleggen, van alle
kanten bekijken.
ventOse, windmaand, zesde maand van den republikeinschen
kalender (19 Febr.-20 Maart).
21

322

VEN—VIB.

Venus, Rom. fabell., de godin der schoonheid en der liefde; Venus
vulgivaga, lett. de tusschen het gemeen rondzwervende Venus:
de prostitutie, ook: een prostituee.
veranda, yr., overdekte plaats vOOr of achter een gebouw.
verbaliseeren, proces-verbaal opmaken.
verbum, o. Lat., woord, werkwoord.
verdict, o. Fr., uitspraak van de jury.
Verelendungstheorie, D., de theorie volgens welke het aantal proletariers steeds zal toenemen en deze steeds armer zullen worden.
verificateur, Fr., ambtenaar, aangesteld om de juistheid van aangiften te onderzoeken; douane-ambtenaar; verificatie, y r., onderzoek naar echtheid of juistheid; verifieeren, de echtheid, de
juistheid onderzoeken; nauwkeurig nagaan.
veritabel, Fr., echt; veritas, Lat., vëritê, yr. Fr., waarheid.
versificatie, yr. Fr., versbouw.
versus, Lat., tegen.
vertebrata, mrv. Lat., gewervelde dieren.
verticaal, Fr., loodrecht, loodlijn.
vespasienne, yr. Fr., waterplaats voor het publiek (wijl de Rom.
keizer Vespasianus een belasting hief op de urinoirs).
Vesta, Rom. fabell., de godin van het vuur, van den huiselijken
haard, van de kuischheid; Vestalen of Vestaalsche maagden,
priesteressen van Vesta, die de gelofte van kuischheid moesten
afleggen, vandaar vestaalsch voor: uiterst zedig en kuisch.
vestiaire, m. Fr., in openbare gebouwen het vertrek waar men zijn
overjas, wandelstok, enz. in bewaring kan geven.
vestibule, yr. Fr., vOOrvertrek, voorportaal, de ruimte bij den ingang van een huis waardoor men de andere vertrekken bereikt.
veteraan, Fr., oude, beproefde soldaat; kunstenaar of geleerde met
een lange, eervolle loopbaan achter zich.
veto, Lat., ik verbied; het recht van een worst om een wet te verwerpen.
vexatie, yr. Fr., plagerij, afpersing, knevelarij; vexeeren, plagen,
kwellen, onrecht aandoen.
via, Lat., weg, middel; via, (voorzetsel) langs, over.
viaduct, o. Lat., op peilers rustende luchtbaan voor een spoorweg,
enz.

viaticum, o. Lat., reis- of teerpenning; het laatste oliesel.
vibratie, y r. Fr., trilling, slingering; vibreeren, trillen; vibrionen,
zie spirillen.
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vicariaat, o. Lat., het ambt of rechtsgebied van een vicaris; vicaris,
plaatsvervanger in een geestelijk ambt; vicar, Eng., dorpsgeestelijke.
vice, in samenstellingen: onder- of waarnemend.
vice versa, Lat., omgekeerd, in tegengestelde richting.
vicieus, Fr., ondeugend, zedeloos; fig.: gebrekkig.
vicomte, Fr., adellijke titel (tusschen baron en graaf in), ook
titel van den zoon van een graaf.
victor, Lat., overwinnaar; victrix, overwinnares; victorieus, overwinnend, zegevierend.
victualien, mrv. Lat., levensmiddelen, mondbehoeften; victualiewant, kommaliewant, het schaftgerei aan boord.
vide, Lat., men zie, men zie na; videlicet of viz., namelijk.
videant consules ne quid detrimenti res publica capiat, Lat., mogen
de consuls (moge de overheid) ervoor zorgen dat het gemeenbest
geen schade lijde! (uit een redevoering van Cicero).
vide-poche, in. Fr., schaal om in to leggen, wat men gewoonlijk in
den zak draagt; beurs, horloge, enz.
Vielen gefallen ist schlimm, D., bet velen naar den zin makers is
moeilijk (citaat uit Schiller).
vieux, Fr., oud; vieux jeu, (lett. oud spel) ouderwetsche manier
van doen; vieux neuf, (lett. oud-nieuw) stijl waarbij naar oude
gegevens vroegere bouwtrant nagebootst wordt.
vigeeren, van kracht zijn (van wetten enz.); onder vigueur van die
wet, terwijl die wet van kracht was (of is).
vigileeren, Lat., waakzaam zijn, scherp opletten; vigiliOn, mrv.
nachtelijke gebeden vOOr de begrafenis.
vignet, o. Fr., boekdruk-ornamentje.
villëgiature, vr. Fr., zomerverblijf op het land.
vindicatie, yr. Fr., terugvordering in rechten; vindiceeren, op- of
terugvorderen; wreken, straffen; vindicatief, wrekend, wraakzuchtig.
violatie, y r. Fr., schending, onteering, verkrachting.
virago, Lat., manwijf.
virginiteit, y r. Fr., maagdelijkheid; ongereptheid.
viribus unitis, Lat., met vereende krachten.
viriel, Fr., mannelijk; viriliteit, vr., mannelijkheid.
virtuoos, It., wie groote talenten heeft op muzikaal of ander gebied;
virtuositeit, vr., meesterschap.
virtus nobilitat, Lat., de deugt adelt.
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virulent, Fr., wat voortgebracht is' door een smetstof (virus).
visa, o. Lat., handteekening voor „gezien."
vis-a-vis, Fr., tegenover; zelfst. nmw.: degeen die tegenover iemand
staat of zit (bij het dansen, aan tafel, enz.).

vis comica, y r. Lat., de kracht van het komische, het vermogen
om de lachspieren in beweging to brengen.

viseeren, Fr., goedkeuren, voor gezien teekenen; mikken.
visie, v.r Fr., het zien, inzage; visioen, o., droombeeld, gezicht,
hersenschim, droomerij ; visionair, die visioenen heeft, ziener;
geestdrijver; visiteeren, gaan zien, onderzoeken, doorzoeken;
visiteur, beambte aan de douane, die de ingevoerde goederen
naziet; visum repertum, o. Lat., verslag van zijn bevindingen
aangaande een gewonde of doode, door een geneesheer uitgebracht.
vita brevis, ars longs, Lat., het leven duurt kort, de kunst lang.
vitam impendere vero, Lat., zijn leven wijden aan de waarheid (lijfspreuk van J.–J. Rousseau).
vitaal, Fr., wat tot het leven behoort, het bevordert of onderhoudt;
levensvatbaar; vitaliteit, vr., levenskracht, levensvatbaarheid.
vitrine, yr. Fr., glazen uitstalkast.
viva, It. en Sp.; vivat, Lat.; vive, Fr., love ...., liij love; vivat
sequens ! love de volgende I
vivaciteit, vr. Fr., levendigheid, heftigheid.
vivere militare est, Lat., leven is strijden (aanhaling uit Seneca).
viveur, Fr., persoon die eon losbandig leven leidt en alleen aan vermaken denkt.
vivisectie, yr. Lat., het opereeren van levende dieren ten behoove
van wetenschappelijk onderzoek ; vivisector, persoon die vivisectie
toepast.
vivos voco, mortuos plango, I ulgura frango ! Lat., de levenden roep
ik. de dooden beklaag ik, de bliksems verbreek ik! (Motto uit
Schillers Lied von der Glocke).
vivres, mrv. Fr., levensmiddelen, mondvoorraad.
vocaal, Fr., wat met de stem geschiedt ; vocale muziek, zang; zelfst.
nmw.; klinker.
vocabulaire, m. Fr., de gezamenlijke woorden van een taal ; de gezamelijke bi}zondere termen in eenig yak gebruikelijk.
vocatie, vr. Fr., roeping.
vogue, zie en vogue ; vogue la galore ! de zaak is begonnen, het ga
nu zoo 't will
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voila, I r., ziedaar.
volapuk, o., nieuwe, door pastoor Schleyer uitgevonden wereldtaal
(maakt geen opgang nieer).
vol d'oiseau, Fr., vogelvlucht; a vol d'oiseau, in vogelvlucht; vol
plane, de zweefvlucht van een vliegtuig als de motor stopgezet is.
volee, yr./ r., hoedanigheid, rang; de haute volëe, de lieden van den
allereersten rang.
voliere, yr. Fr., groote vogelkooi.
volontair, Fr., vrijwilliger, jongrnensch, dat werkt zonder belooning
om een zaak to leeren.
voltaire, m. Fr., gemakkelijke leunstoel.
volte-face, yr. Fr., het zich wenden naar de zijde tegenover die,
waarnaar men keek; volte-face maken, fig.: plotseling van inzicht veranderen.
voltigeurs, mrv. Fr., licht voetvolk, tirailleurs.
volubiliteit, yr. Fr., bespraaltheid, radheid van tong.
volume, o. Fr., boek, deel; omvang, massa van een lichaam; volumineus, lijvig, omvangrijk.
vomeeren, braken; vomitief, o., braakmiddel; vomito negro, Sp.,
lett. het zwarte braken: de gele koorts.
voteeren, Fr., stemmen, door stemming beslissen; votum, o. Lat.,
stem; votum van vertouwen, verklaring door een vergadering bij
meerderbeid van stemmen aangenomen, waarbij zij haar vertrouwen uitdrukt in eenig persoon of college; votes for women !
Eng., stemmen (stemrecht) voor de vrouwenl
votief-tafel, geloftetafel, waarop de gelofte van een geschenk aan
de kerk of aan den tempel werd geschreven.
vox, Lat., stem; vox clamantis in deserto, de stem des roependen in
de woestijn ; vox humanum, de menschenstem (een register van
het orgel); vox populi, vox Dei, de stem des yolks (is) de stem
Gods.
voyons ! Fr., laat ons zien1 komaan!
vue, yr Fr., gezicht, uitzicht; vues hebben op iemand, zijn oog op
hem of haar laten vallen in verband met een huwelijk.
vulcanisme, o., het geheel der vulcanische verschijnselen en de
theorien ter verklaring ervan; vulcaniseeren, caoutchouc vermengen met 2 A 7% zwavel.
vulgair, Fr., gemeen, alledaagsch, plat; vulgariseeren, onder het
bereik der groote massa brengen; vulgariteit, alledaagschheid,
platheid; de Vulgata, de gewone (Latijnsche) bijbelvertaling, bij
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de Katholieken in gebruik ; vulgo, Lat., gemeenlijk, door de bank
genaamd; vulgus, o., het gemeen, de groote hoop (zie ook op odio).

W.
W.C. = watercloset, (z.a.).
wagon-lit, Fr., slaapwagen.
waiter, Eng., kellner, Jan.
Walhalla, (Noordsche fabelleer) ,de hal of zaal der gesneuvelden, het
paradijs der oude Noorsche volken.
wali, Ar., stadhouder, hoofd van een wilajet.
Wallstreet, Eng., centrum van den geldhandel in N.-York.
wallon, Fr., Waalsch.
warehouse, Eng., groote winkel, bazar.
warong, Mal., winkeltje, kraampje, stalletje.
water-closet (afgekort W.C.), Eng., bestekamer met waterspoeling.
waterproof, Eng., waterdicht.
wave, Eng., marconigram.
wei, in samengestelde Chin. eigennamen, beteekent : tramp.
well-to-do, Eng., welgesteld, gefortuneerd.
werst, vr., Russische mill = (1067 M.).
wherry, Eng., boot, pont, jol.
What's in a name? Eng., wat is er aan een naam gelegen? (citaat
uit Shakespeare).
Weltfremdheit, y r. D., gebrek aan kennis van de werkelijke toestanden in het leven en in de maatschappij.
Whigs, mrv. Eng., de Engels& e liberale regeeringspartij.
whip, Eng. (zweep), lid van het Eng. Lagerhuis, wiens taak het is
de leden van zijn partij op belangrijke dagen in het parlement
bijeen to brengen.
whisky, m. Eng., korenbrandewijn of -jenever; whisky-soda, mengsel van whisky en soda- of spuitwater.
whist, o. Eng., zeker kaartspel tusschen 4 personen.
wigwam, Indiaansche hut of tent.
wilajet, T., gebied van een stadhouder.
wireless, Eng., draadloos.
wodka (Poolsch, Russ.), brandewijn.
woiwode (Poolsch, Russ.), titel der voorm. vorsten van Moldavie en Walachije, der stadhouders van Polen.
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working majority, Eng., regeeringsgezinde meerderheid in het Parlement, groot genoeg dat het ministerie er op bouwen kan.
would be, Eng. (lett. zou gaarne zijn); voor andere zelfst. nmw. geplaatst, beteekent het : iemand, die gaarne zou willen doorgaan
voor wat dat zelfst. nmw. uitdrukt; bijv. een would be kunstenaar.

X.
X, (Rom. cijfer): 10; x, in de wiskunde = een onbekende grootheid;
X-mas = Christmas, Eng. = Kerstmis.
Xantippe, (de vrouw van Socartes), fig.: een boos, lastig wijf.
xenocratie, y r. Gr., heerschappij van vreemdelingen; xenophobie,
y r., overdreven haat tegen vreemdelingen.
xylograaf, Gr., houtsnijder; xylographie, vr. het drukken met houten letters of platen.

Y.
y, (in de wiskunde) de tweede onbekende grootheid.
yacht, o. Eng., jacht, zeilvaartuig; yacht-club, Eng., zeil- en roeivereeniging.
Yankee, spotnaam der Noord-Amerikanen ; yankee-doodle, NoordAmerikaansch volkslied.
yard, m., Engelsche el ( = 0.9144 M).
yatagan, Turk., kort zwaard met convex gebogen snede.
yawsziekte of frambosia, besmettelijke ziekte, in Suriname met melaatschheid gelijkgesteld.
yen, m., Japansche munt ( = f 2.50).
yeoman, Eng., (mrv. yeomen), niet adellijk grondeigenaar, voornaam
pachter, ook: soldaat der lijfwacht; yeomanry, de uit landlieden
gevormde Eng. bereden militie.
yoga, Indisch wijsgeerig systeem, dat een oergeest aanneemt, waaruit alle geesten stammen; yogi, aanhanger van den yoga, die door
overpeinzing en zelfkastijding zoekt op to gaan in den oergeest.
yoghurt, Bulgaarsch gerecht uit gestremde melk bereid.

z

•

z, (in de wiskunde) de derde onbekende grootheid.
zambo, kind van een neger en een Indiaansche vrouw (in Spaansch.
Amerika).
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Zebaoth, Hebr., de hemelsche heerscharen, de sterren.
zeboe, bultos uit de heete streken van Azie en Afrika.
zechine, y r. It., voormalige Venetiaansche gouden munt (+ I 5.75).
zeloot, Gr., ijveraar; zêlateur, Fr., ijveraar, (vr. zelatrice) ;
zelotisme, o., overdreven, blinde geloofsijver.
zemstvo, yr. Russ., vergadering der provincials afgevaardigden.
Zend, of Oud-Bactrisch, de taal der Zend-avesta, yr., oud–Perz.
(lett. het levende woord), het heilige boek der oude Perzen.

zenith, o. Ar., schedelpunt, het punt aan den hemel recht boven
het hoofd van den waarnemer (tegenst. nadir).
Zerrbild, o. D., verwrongen beeld, caricatuur.
Zeus, Gr., zie Jupiter.
zephyr, m. Gr., koele, zachte westenwind; aangenaam koeltje.
zero, Fr., nul.

zigzaglijn, z-vormige lijn.
zincographie, yr. het vervaardigen van en drukken met zinken
(lijn)clichês.

Zodiak, m. Gr., Dierenriem, cirkel of gordel aan den hemel met de
meestal naar dieren genoemde 12 sterrenbeelden of hemelteekens,
welke de zon jaarlijks doorloopt; zodiakaal Iicht, kegelvormig,
naar den Dierenriem gericht lichtschijnsel aan den hemel.
zone, vr. Lat., aardgordel, luchtstreek.
zoillogie, y r. Gr., dierkunde, natuurlijke geschiedenis der dieren;
zoiilogische tuin, diergaarde; zoOloog, dierkundige.
zouaaf, Fr., soldaat van het Fransche leger in Afrika. (De zouaven
zijn in Arabische uniform gekleed.)
zwei Seele and eine Gedanke, D., twee zielen, loch eêne gedachte;
twee menschen, die het volkomen met elkaar eens zijn.

